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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0813/2008, imressqa mis-Sur John Brian, ta’ nazzjonalità 
Britannika, dwar allegat ksur tal-prinċipji ġenerali li jirregolaw il-ħidma tal-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) marbuta mal-eżami tal-
applikazzjonijiet għal ikel Immodifikat Ġenetikament

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li, fit-twettiq tal-ħidma tagħha, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel 
(EFSA) kienet se tonqos milli tħares l-interessi taċ-ċittadini Ewropej, tiggarantixxi l-ħarsien 
tal-konsumatur u tipprovdi pariri xjentifiċi indipendenti. Il-petizzjonant jargumenta li meta 
teżamina l-applikazzjonijiet għal ikel jew ħxejjex Immodifikati Ġenetikament, l-EFSA 
tibbaża l-evalwazzjoni tagħha fuq data, li tkun selettiva u ppreġudikata, fornuta mill-
applikanti. Il-petizzjonant jikkritika wkoll il-mod mhux trasparenti li bih l-EFSA tevalwa l-
fajls u jqis li d-data f’tali applikazzjonijiet għandha titqiegħed taħt skrutinju pubbliku. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jara li l-EFSA tinforza l-ogħla standards tal-
etika xjentifika fil-Bord tal-Organiżmi Mmodifikati Ġenetikament (GMO) u meta teżamina l-
applikazzjonijiet tat-tip GMO.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), stabbilita permezz tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, hija korp xjentifiku indipendenti mill-Istituzzjonijiet tal-Unjoni1 u għandha l-
                                               
1 Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament u l-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
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għan ewlieni li tipprovdi pariri xjentifiċi għal-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-Komunità fl-oqsma 
kollha li jħallu impatt dirett jew indirett fuq is-sigurtà tal-ikel u l-għalf.  

Il-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi l-EFSA tipprevedi Kumitat Xjentifiku u għaxar Penils 
Xjentifiċi responsabbli biex jipprovdu opinjonijiet xjentifiċi fid-diversi oqsma speċjalizzati 
b’rabta mal-mandat tal-EFSA, fosthom il-Penil tal-Organiżmi Mmodifikati Ġenetikament 
(GMO). Il-membri tagħhom huma esperti indipendenti, magħżula wara sejħa pubblika għal 
espressjoni ta’ interess u nnominati mill-Bord tat-Tmexxija tal-EFSA. Ir-regoli interni u l-linji 
gwida għad-dikjarazzjonijiet dwar l-interessi, it-twaqqif tal-Kumitat u l-Penils Xjentifiċi u l-
miżuri ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ trasparenza u ta’ kunfidenzjalità u d-
dikjarazzjonijiet dwar l-interessi huma ppubblikati fuq il-websajt tal-EFSA. Il-Penils 
Xjentifiċi jistgħu jinkludu esperti ad hoc fil-gruppi ta’ ħidma tal-esperti li jikkontribwixxu 
għax-xogħol ta’ tħejjija mwettaq mill-Penils u li għalihom japplikaw l-istess regoli interni li 
japplikaw għall-membri tal-Penils.

Il-membri tal-Penils Xjentifiċi u l-esperti ad hoc huma obbligati jimlew dikjarazzjoni annwali 
dwar l-interessi tagħhom li fiha għandhom jissemmew l-interessi possibbli li jistgħu jħallu 
impatt fuq il-ħidma tal-Penil. Dawn id-dikjarazzjonijiet huma ppubblikati fuq il-websajt tal-
EFSA. B’mod simili huma ppubblikati wkoll id-dikjarazzjonijiet dwar l-interessi tal-membri 
tal-gruppi ta’ ħidma. B’żieda ma’ dan, għal kull laqgħa, l-esperti jintalbu jiddikjaraw kull 
interess li jista’ jwassal għal konflitt ta’ interess fir-rigward tal-aġenda tal-laqgħa. Dan huwa 
rrapportat fil-minuti tal-laqgħa, li jiġu ppubblikati wkoll fuq il-websajt. Peress li x-xjentisti 
kollha involuti fil-Kumitat Xjentifiku u l-Penils għandhom interessi varji marbuta mal-qasam 
ta’ ħidma tagħhom, jeħtieġ li ssir distinzjoni bejn interessi u konflitti ta’ interess.  

Il-Penil tal-Organiżmi Mmodifikati Ġenetikament tal-EFSA jevalwa l-istudji sottomessi mill-
applikanti. L-istima tar-riskju ambjentali titwettaq f’konformità mal-kriterji preċiżi stabbiliti 
mill-prinċipji tal-Anness II tad-Direttiva 2001/18/KE. It-tipi ta’ studji li għandhom jiġu 
sottomessi huma definiti fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament 1829/2003, li jirrikjedu sett ta’ tagħrif iddettaljat1 f’konformità mad-dokumenti 
ppubblikati ta’ linji gwida tal-EFSA dwar l-evalwazzjoni tar-riskji tal-GMOs. Fil-kuntest tal-
evalwazzjoni tagħha l-Awtorità għandha wkoll id-dritt li titlob data supplimentari, u f’kull 
żmien tista’ titlob l-assistenza ta’ korp tal-evalwazzjoni tal-ikel ta’ Stat Membru. Barra minn 
hekk il-Penil tal-Organiżmi Mmodifikati Ġenetikament tal-EFSA dejjem jeżamina l-kwalità 
tat-testijiet, li prinċiparjament għandhom jitwettqu minn laboratorji akkreditati li jirrispettaw 
il-protokolli dwar il-Prattika Tajba tal-Laboratorju u li jużaw standards tal-OKŻE rikonoxxuti 
internazzjonalment. Fuq dan l-isfond it-tul taż-żmien tal-istudji meħtieġa għall-evalwazzjoni 
tas-sikurezza ta’ xi prodott jiġi definit każ b’każ.

Ta’ min isemmi wkoll li l-evalwazzjoni mill-EFSA tal-istudji sottomessi mill-applikanti 
tirrifletti l-prattika normali għall-istima tar-riskju b’rabta ma’ dossiers ta’ awtorizzazzjoni.
Dan mhuwiex biss il-każ fir-rigward ta’ oqsma oħrajn koperti mill-EFSA, iżda din hija wkoll 
il-prattika segwita mill-aġenziji responsabbli għall-evalwazzjoni ta’ dossiers ta’ 
awtorizzazzjoni f’oqsma differenti, bħal pereżempju l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 

                                                                                                                                                  
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi 
l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel, ĠU L 31, 1.2.2002
1 Ara l-Anness III tad-Direttiva 2001/18/KE li jiddeskrivi l-informazzjoni mitluba fin-notifika
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(EMEA), u tirrifletti wkoll is-sitwazzjoni internazzjonali. Barra minn hekk ta’ min 
jirrikonoxxi l-fatt li l-opinjonijiet maħruġa mill-EFSA dwar il-GMOs ma jillimitawx ruħhom 
għad-data fornuta, bħalma huma l-fajls tal-applikanti, iżda jikkunsidraw ukoll studji mwettqa 
minn riċerkaturi indipendenti u ppubblikati f’rivisti xjentifiċi li japplikaw is-sistema tar-
reviżjoni inter pares. Dawn huma identifikati sistematikament u jservu ta’ referenza għal kull 
opinjoni xjentifika.

Ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-EFSA flimkien ma’ fatturi rilevanti oħrajn jitqiesu għad-
deċiżjoni sussegwenti dwar il-ġestjoni tar-riskju, proposta mill-Kummissjoni u li tittieħed fil-
qafas ta’ proċedura regolatorja li tiżgura kooperazzjoni stretta bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri.

Ta’ min jenfasizza li dawn il-passi jittieħdu b’mod kompletament trasparenti u b’sehem attiv 
mhux biss tal-awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri1, iżda wkoll tal-pubbliku 
ġenerali. Kemm id-Direttiva 2001/18/KE u kemm ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 
jipprovdu l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni u d-data li tasal matul il-proċess ta’ 
awtorizzazzjoni, u joffrulu l-possibilità li jibgħat kummenti lill-Kummissjoni wara li tkun 
twettqet l-istima tar-riskju u qabel ma tiġi adottata d-deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni.

Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni tqis il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u dak 
tal-ambjent bħala prijorità ewlenija u hija impenjata li tiżgura li ż-żrieragħ, l-ikel u l-għalf 
immodifikati ġenetikament jiġu awtorizzati biss meta ma jħallux impatt negattiv fuq is-saħħa 
tal-bniedem, fuq dik tal-annimali jew fuq l-ambjent. F’dan il-kuntest il-Kummissjoni għandha 
fiduċja fil-ħidma mwettqa mill-EFSA, opinjoni li dan l-aħħar kienet kondiviża wkoll minn 
maġġoranza kbira ħafna tal-Istati Membri u tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni se tibqa’ 
twettaq ir-responsabilitajiet tagħha għall-implimentazzjoni ta’ dan il-qafas, li x’aktarx huwa l-
aktar wieħed strett fid-dinja u li qegħdin nimmonitorjawh kontinwament għal possibilitajiet 
ta’ titjib.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni
Il-petizzjonant qed jipprova jitfa’ dubju fuq l-attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
fl-Ikel (EFSA), b’mod partikolari fir-rigward tal-Organiżmi Mmodifikati Ġenetikament 
(GMO).

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tqis il-ħarsien tas-saħħa u tal-ambjent bħala prijorità ewlenija u hija impenjata 
li tiżgura li ż-żrieragħ, l-ikel u l-għalf immodifikati ġenetikament (GM) jiġu awtorizzati biss 
meta ma jkunx hemm possibilità kbira li jkollhom effett negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem, dik 
tal-annimali jew fuq l-ambjent.

Biex jintlaħaq dan l-għan l-UE għandha qafas leġiżlattiv strett dwar l-organiżmi mmodifikati 
ġenetikament. Din il-leġiżlazzjoni, b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 1829/20032 u 

                                               
1 Ara l-Artikoli 6(4)/18(4) tar-Regolament(KE) Nru 1829/2003
2 Regolament (KE) Nru 182/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u 



PE423.665v03-00 4/8 CM\824545MT.doc

MT

d-Direttiva 2001/18/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tistipola li s-sigurtà tal-prodott 
hija l-ewwel rekwiżit għat-tqegħid tiegħu fis-suq. B’mod iktar speċifiku, kull organiżmu 
mmodifikat ġenetikament, qabel jitqiegħed fis-suq fil-Komunità, għandu jgħaddi minn 
evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ standards għoljin.

L-evalwazzjoni tar-riskju titwettaq mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), li hi 
aġenzija xjentifika indipendenti mill-Kummissjoni u stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 
178/20022 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Penil speċifiku tal-GMO tal-EFSA, korp 
magħmul minn xjentisti rinomati magħżula għall-kompetenza tagħhom fl-oqsma rilevanti, 
huwa responsabbli għall-evalwazzjoni. Il-Penil huwa megħjun minn esperti ad hoc u xogħlu 
huwa bbażat fuq metodi miftiehma internazzjonalment.

Rigward il-bażi ta’ din l-evalwazzjoni tar-riskju, il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-GMO, id-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, turi biċ-ċar li l-applikanti huma obbligati jipprovdu studji, inklużi studji indipendenti 
riveduti minn persuni tal-istess livell biex juru li l-GMOs m’għandhomx effetti negattivi fuq 
is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew fuq l-ambjent. L-Anness II tad-Direttiva 
jistabbilixxi prinċipji dettaljati ħafna dwar kif għandha ssir l-evalwazzjoni tar-riskju 
ambjentali3, filwaqt li l-Anness III jistipola lista sħiħa tal-informazzjoni li hija meħtieġa għan-
notifiki kollha.

Dawn ir-rekwiżiti huma spjegati iktar fid-dokument ta’ gwida dettaljat tal-EFSA dwar 
organiżmi mmodifikati ġenetikament għall-evalwazzjoni tar-riskju ta’ pjanti mmodifikati 
ġenetikament u ikel u għalf derivat minnhom. Il-metodi tal-ittestjar li jintużaw għandhom jiġu 
ġġustifikati bis-sħiħ jew inkella jkunu dawk deskritti mill-OKŻE jew mill-Kummissjoni 
Ewropea u l-istudji għandhom jitwettqu skont il-prinċipji tal-Prattika Tajba tal-Laboratorju 
(PTL). Il-petizzjonant ma jgħidx li s-sistema għandha xi difett iżda li l-istudju xjentifiku 
sottomess mill-applikant huwa difettuż. F’dan il-kuntest, ta’ min isemmi wkoll li l-
Kummissjoni qiegħda tiffinalizza proposta għal Regolament li se jispeċifika iktar ir-rekwiżiti 
għall-applikazzjonijiet sottomessi skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u b’mod 
partikolari rekwiżiti li jirrigwardaw l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fir-rigward tal-
evalwazzjoni tas-sikurezza tal-ikel u l-għalf. Din il-proposta hija bbażata fuq aġġornament tal-
linji gwida tal-EFSA msemmija hawn fuq kif ukoll fuq diskussjonijiet intensivi li saru mal-
Istati Membri. Ġew ikkonsultati wkoll partijiet interessati. F’konformità mad-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, reċentement l-EFSA ġiet ikkonsultata rigward ir-riżultat 
ta’ dan il-proċess u r-risposta tal-EFSA hija ppubblikata fis-sit elettroniku tagħha.
Il-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet kif stipolata kemm fid-Direttiva 2001/18/KE u kemm 
fir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tipprovdi għal aċċess estensiv tal-pubbliku għall-
informazzjoni u d-data li tkun waslet matul il-proċess ta’ awtorizzazzjoni u toffri lill-pubbliku 
l-possibilità li jikkummenta dwar l-applikazzjoni fid-dawl tal-evalwazzjoni tar-riskju u qabel 
l-adozzjoni tad-deċiżjoni għall-awtorizzazzjoni. Qabel tissottometti l-proposta għal 

                                                                                                                                                  
għalf immodifikati ġenetikament, ĠU L 268, 18.10.2003
1  Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-
ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE, ĠU L 106,
17.4.2001
2 Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-
prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u 
jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel, ĠU L 31, 1.2.2002
3 Komplimentata mid-Deċiżjoni 2002/623/KE
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awtorizzazzjoni, il-Kummissjoni tieħu inkonsiderazzjoni dawn il-kummenti tal-pubbliku. Il-
kummenti tal-pubbliku jistgħu jikkonċernaw mhux biss aspetti strettament xjentifiċi li 
jirrigwardaw il-prodott iżda wkoll fatturi rilevanti oħra, inklużi wħud mill-kunsiderazzjonijiet 
imqajma fil-petizzjoni. Din l-informazzjoni kollha tista’ tinsab fis-siti elettroniċi tad-
Direttorati Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi u għall-Ambjent.
L-iżvelar pubbliku tal-fajls dwar il-GMOs huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet relatati mal-
kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data tal-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq. L-evalwazzjoni 
tan-natura kunfidenzjali tal-fajl issir mill-Kummissjoni permezz ta’ deċiżjoni ad hoc abbażi 
ta’ din il-leġiżlazzjoni, u l-EFSA għandha tirrispetta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni.
Il-proċedura ma tostakolax riċerka indipendenti kif jidher biċ-ċar mil-letteratura konsiderevoli 
mhux proprjetarja kkwotata mill-EFSA fl-opinjonijiet tagħha dwar il-GMOs. La l-
Kummissjoni Ewropea u lanqas l-EFSA m’għandha influwenza fuq kif il-kumpaniji 
jaġġudikaw il-kuntratti għat-twettiq ta’ riċerka indipendenti, li hi sitwazzjoni simili għal 
oqsma oħra ta’ ħidma.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Lulju 2010.

Fl-ittra riċenti tiegħu, il-petizzjonant jesprimi d-diżappunt u n-nuqqas ta' sodisfazzjon tiegħu 
fir-rigward tal-kummenti pprovduti s'issa mill-Kummissjoni fir-rigward tal-petizzjoni tiegħu u 
jidentifika 9 punti speċifiċi ta' tħassib.

Il-Kummissjoni tixtieq l-ewwel nett ittenni li tqis il-protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent bħala 
prijorità ewlenija u li hija impenjata biex tiżgura li ż-żrieragħ, l-ikel u l-għalf ġenetikament 
immodifikati (GM) ikunu awtorizzati biss meta ma jkunx probabbli li jkollhom effetti 
negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-annimali jew l-ambjent. Hawn isfel tipprovdi 
informazzjoni li tikkumplimenta r-risposti preċedenti tagħha mogħtija fil-qafas ta' din il-
petizzjoni.

Il-punti 1, 2, 3, 6, 7:  Il-Kummissjoni tisħaq li l-evalwazzjoni tas-sigurtà tal-GMOs titwettaq 
fuq il-bażi tal-ogħla standards. Dan jidher b'mod partikolari meta r-rekwiżiti għall-
evalwazzjoni tas-sigurtà tal-GMOs jiġu diskussi f'arena internazzjonali bħall-Codex 
Alimentarus għall-aspetti tas-sigurtà tal-ikel. F'kuntrast ma' dak li huwa indikat fil-petizzjoni, 
l-evalwazzjoni tal-effetti potenzjalment kroniċi jew fuq perjodu twil ta' żmien hija parti mill-
evalwazzjoni tar-riskju tal-ikel u tal-għalf GM kif spjegat b'mod partikolari fil-punt 3 tal-
kapitolu IV tal-linji gwida attwali tal-EFSA.1

L-iżvilupp ta' Regolament tal-Kummissjoni għall-awtorizzazzjoni ta' ikel u għalf 
ġenetikament immodifikat huwa waħda mill-azzjonijiet li kienu deċiżi mill-Kummissjoni 
f'April 2006 biex jittejbu l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni. Għal dan il-għan, l-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) intalbet taġġorna d-dokument ta' gwida attwali 
tagħha li se jintuża bħala bażi biex jiġi abbozzat it-test legali fir-rigward tal-evalwazzjoni ta' 
ikel u għalf GM u b'mod aktar speċifiku biex jiġi ċċarat liema standards u protokolli 
għandhom jintużaw mill-applikanti biex iwettqu studji xjentifiċi, tiġi pprovduta struttura aħjar 
u jiġu definiti objettivi u konklużjonijiet ċari f'kull parti tal-evalwazzjoni tar-riskju. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf
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It-trasparenza ta' dan il-proċess kienet żgurata bil-fatt li l-EFSA wettqet konsultazzjonijiet 
pubbliċi matul ir-reviżjoni tal-gwida tagħha u li d-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għas-
Saħħa u l-Ħarsien tal-Konsumatur ikkonsulta l-Grupp Konsultattiv dwar il-Katina tal-Ikel u s-
Saħħa tal-Annimali u tal-Pjanti, grupp maħluq mill-Kummissjoni Ewropea li jiġbor flimkien 
partijiet interessati ewlenin inklużi l-bdiewa, l-industrija tal-ikel, il-bejjiegħa bl-imnut, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u oħrajn sabiex tikseb pariri dwar il-politika tas-sigurtà 
tal-ikel.

F'konformità mar-Regolament (KE) Nru 178/20021 li jistabbilixxi l-EFSA, l-EFSA għandha 
tipprovdi għajnuna xjentifika u teknika lill-Kummissjoni. Għalhekk hija prattika normali li l-
EFSA tgħin u tipprovdi għerf espert xjentifiku meta l-Kummissjoni tkun qed tipprepara 
leġiżlazzjoni fid-diversi oqsma tas-sigurtà tal-ikel inklużi l-GMOs. Bħala kumment finali, il-
Kummissjoni tenfasizza li l-EFSA hija korp indipendenti. 

L-abbozz ta' Regolament ta-Kummissjoni, li kien innotifikat f'Jannar 2010 skont il-ftehim 
"Sanitarju u Fitosanitarju" (SPS) (referenza G/SPS/N/EEC/369) u l-ftehim "Ostakoli Tekniċi 
għall-Kummerċ" (TBT) (referenza G/TBT/N/EEC/304), huwa bbażat fuq din ir-reviżjoni 
mill-EFSA kif ukoll fuq diskussjonijiet intensivi li saru bil-qbil tal-Istati Membri fi ħdan il-
Kumitat Permanenti dwar il-Katina tal-Ikel u s-Saħħa tal-Annimali. Id-diskussjonijiet fi ħdan 
dan il-Kumitat għadhom għaddejjin, iżda l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni jista' jiġi 
ppreżentat dalwaqt għal opinjoni bħala l-ewwel pass tal-adozzjoni permezz tal-proċedura ta' 
komitoloġija.

L-għażla tal-membri tal-Penil hija kollha kemm hi r-responsabilità tal-EFSA u l-Kummissjoni 
mhijiex involuta. Jitħaddmu proċeduri stretti biex tiġi żgurata l-indipendenza u jiġu evitati l-
kunflitti ta' interess. L-istess dispożizzjonijiet japplikaw għall-persunal xjentifiku tal-EFSA.

Il-punt 4: Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament2

jirrikjedi li l-applikanti jkunu obbligati jipprovdu studji, inkluż, fejn ikunu disponibbli, studji 
li tkun saritilhom reviżjoni mill-pari biex jintwera li l-GMOs m'għandhomx effetti ħżiena fuq 
is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew fuq l-ambjent. B'żieda ma' dan u skont il-gwida tal-
EFSA u l-abbozz ta' Regolament, il-metodi ta' ttestjar użati jridu jew ikunu ġustifikati 
għalkollox jew ikunu dawk deskritti mill-OKŻE jew mill-Kummissjoni Ewropea u l-istudji 
jridu jitwettqu skont il-prinċipji tal-Prattika Tajba tal-Laboratorju (GLP).

Il-punt 5: L-opinjonijiet tal-EFSA jipprovdu r-raġunament segwit fil-karatterizzazzjoni tal-
GMO, id-diversi testijiet li twettqu u l-konklużjonijiet f'termini ta' sigurtà. Hemm ċirkostanzi 
meta jkunu jridu jintużaw sostituti ta' proteini għall-ittestjar tossikoloġiku peress li l-proteina 
prodotta mill-pjanta ma tkunx tista' tinkiseb fi kwantità suffiċjenti. F'dawn iċ-ċirkostanzi, l-
EFSA tqis ukoll jekk is-sostitut tal-proteina ikunx aċċettabbli għall-evalwazzjoni tar-riskju 
(jiġifieri jekk il-proteina hijiex identika, jekk id-differenzi bejn is-sostituta tal-proteina u l-
proteina prodotta mill-pjanta jkunux rilevanti f'termini ta' sigurtà).

Il-punt 8: Skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, huwa r-rwol tal-Kummissjoni li 
tiddeċiedi liema informazzjoni li l-applikant jixtieq li tkun ittrattata bħala kunfidenzjali tkun 

                                               
1 ĠU L31, 1.2.2002., p. 1.
2 ĠU L 268, 18.10.2003, p. 268.
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tista' fil-fatt tingħata dan l-istatus. Il-Kummissjoni ma rċevitx ilmenti formali rigward id-
deċiżjonijiet tagħha dwar l-informazzjoni kunfidenzjali. Fil-prattika, ftit hi dik l-informazzjoni 
li hija meqjusa informazzjoni kunfidenzjali u, pereżempju, ir-riżultati kollha tal-analiżi tal-
komponenti jew tal-istudji tossikoloġiċi qatt ma jingħataw status kunfidenzjali.

Bħala Aġenzija indipendenti, hija għalkollox ir-responsabilità tal-EFSA li torganizza l-mod 
kif tagħti aċċess għad-dokumenti. Il-ġestjoni tal-aċċess permezz tal-għoti ta' password u għal 
perjodu limitat ta' żmien issir għal raġunijiet ta' sigurtà u hija kompatibbli mar-rekwiżiti legali 
f'dan ir-rigward. Qed jiġi enfasizzat li din il-ġestjoni tippermetti lill-pubbliku li jikseb l-
informazzjoni u sussegwentament li jikkonsultaha mingħajr limitazzjonijiet.

Il-punt 9: Il-Kummissjoni ttenni li la l-Kummissjoni Ewropea u lanqas l-EFSA m'għandhom 
ebda influwenza fuq kif il-kumpaniji jagħtu l-kuntratti għat-twettiq tar-riċerka indipendenti, 
sitwazzjoni simili għal oqsma oħrajn ta' attività. Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament jistabbilixxi 
rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati biex tinkiseb awtorizzazzjoni.

Din il-kwistjoni kienet suġġetta wkoll għall-mistoqsija bil-miktub lill-Parlament Ewropew E-
1672/09. L-estratt rilevanti tar-risposta supplimentari mogħtija mill-Kummissjoni fl-10 ta' 
Settembru 2009 huwa dan li ġej:

Fl-UE, il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi hija rregolata bid-Direttiva 
98/44/KE1. Bħalma hu l-każ fl-oqsma l-oħra kollha tat-teknoloġija, l-invenzjonijiet 
bijoteknoloġiċi li huma ġodda, li jinvolvu pass inventiv u li huma suxxettibbli għal 
applikazzjoni industrijali jistgħu jingħataw privattiv. Dan jikkonċerna wkoll prodotti li 
jikkonsistu f'materjal bijoloġiku jew li jkun fihom minn dan il-materjal, u proċessi li permezz 
tagħhom jiġi prodott, proċessat jew użat materjal bijoloġiku2. Konsegwentament, fil-każ fejn 
il-materjal GM ta' pjanta jkun ingħata privattiv, id-detentur tal-privattiv jista' jimponi 
restrizzjonijiet fuq l-użu tal-materjal ġenetiku li jkollu privattiv fuq il-bażi ta' drittijiet 
speċifiċi li jkunu ġejjin mill-privattiv. 

Fl-industrija tal-bijoteknoloġija, bħal f'oqsma oħrajn, l-industrija tagħmel ftehimiet 
kuntrattwali mar-riċerkaturi (komunement magħrufa bħala "Ftehimiet ta' Trasferiment tal-
Materjal") biex jagħmlu riċerka waqt li jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali. Dawn il-ftehimiet jistgħu jvarjaw skont il-kumpanija u s-suġġett, u fil-parti l-
kbira tal-każijiet ikunu mfassla u nnegozjati każ b'każ. Il-Kummissjoni ma rċevitx ilmenti 
minn riċerkaturi jew minn xi partijiet interessati oħrajn fl-UE dwar il-legalità ta' dawn il-
ftehimiet. Proġetti ta' riċerka dwar l-istudji tal-evalwazzjoni tar-riskju u riċerka xjentifika oħra 
rigward il-GMOs ġew iffinanzjati taħt programmi ta' qafas tal-UE, u ftit mir-riżultati tagħhom 
huma disponibbli għall-pubbliku fuq http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/.
Informazzjoni aktar dettaljata dwar dawn u dwar proġetti oħrajn tista' tinstab fuq 
http://cordis.europa.eu/home_en.html.

                                               
1 Id-Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 1998 dwar il-protezzjoni legali tal-
invenzjonijiet bijoteknoloġiċi, ĠU L 213, 30.7.1998.
2 Artikolu 3(1) tad-Direttiva 98/44/KE.
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F'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-awtorizzazzjoni tal-GMOs1, l-evalwazzjoni 
tar-riskju ambjentali titwettaq min-notifikatur, u mbagħad mill-Awtoritajiet Kompetenti u 
mill-EFSA. Din l-evalwazzjoni hija bbażata fuq data speċifika meħtieġa skont l-Anness III 
tad-Direttiva 2001/18/KE, li għandha tinġabar u tiġi ppreżentata min-notifikatur. L-
Awtoritajiet Kompetenti u l-EFSA jevalwaw din id-data, kif ukoll kwalunkwe data rilevanti 
oħra li jistgħu jkunu jafu biha, skont il-prinċipji stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva. Din l-
evalwazzjoni titwettaq fid-dawl tal-letteratura u l-istudji xjentifiċi disponibbli, 
irrispettivament mis-sors tal-finanzjament jew tal-ikkummissjunar tagħhom. Skont il-
leġiżlazzjoni tal-GMOs, m'hemm l-ebda rekwiżit li ssir distinzjoni bejn studji "indipendenti" 
jew "mhux indipendenti". Dawn il-proċeduri u l-prinċipji japplikaw ukoll għall-evalwazzjoni 
tal-varjetajiet ta' qamħirrum Bt11 u 1507, kif ukoll għall-awtorizzazzjoni ta' kull GMO ieħor. 

Bħala kuntest ġenerali, is-Sistema Komunitarja dwar id-Drittijiet tal-Varjetajiet tal-Pjanti 
(CPVR) li tipprovdi għall-għoti ta' drittijiet ta' proprjetà industrijali validi fl-Unjoni kollha, 
tistabbilixxi limitazzjonijiet għall-effetti ta' dawn id-drittijiet ta' sfruttament. B'mod aktar 
speċifiku, filwaqt li d-detentur jista' jiddisponi kif ikun jixtieq mill-varjetajiet tiegħu għal 
raġunijiet kummerċjali, id-drittijiet Komunitarji ta' detentur fuq il-varjetajiet ta' pjanti ma 
jistgħux jestendu għal atti mwettqa privatament u għal skopijiet mhux kummerċjali, atti 
mwettqa għal skopijiet sperimentali u fl-aħħarnett għal atti mwettqa għall-iskop tal-ħolqien, 
jew l-iskoperta u l-iżvilupp, ta' varjetajiet oħra2. Barra minn hekk, is-sistema CPVR 
tipprevedi l-possibilità li jingħataw liċenzji ta' sfruttament obbligatorji f'ċerti ċirkostanzi għal 
raġunijiet ta' interess pubbliku bħall-promozzjoni tar-riċerka xjentifika (pereżempju biex 
jinżamm l-inċentiv għall-għażla kontinwa ta' varjetajiet imtejba)3. Għalhekk, kif jingħad aktar 
'il fuq, ir-riċerka dwar il-pjanti GMO tista' tkun suġġetta għal-limitazzjonijiet li ġejjin mill-
privattiv eventwali fuq il-materjal ġenetiku u jistgħu jiġu imposti restrizzjonijiet fuq l-użu 
tiegħu mid-detentur tal-privattiv. Barra minn hekk, il-limitazzjonijiet fir-riċerka ma jistgħux 
jiġu konnessi mas-sistema tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, iżda ma' dispożizzjonijiet 
tal-ftehimiet li jkunu ġew iffirmati b'mod volontarju mir-riċerkaturi. 

Il-Kummissjoni se tkompli tinvestiga l-kwistjoni u tiġbor l-informazzjoni rilevanti għall-
aċċess għar-riċerka fil-qasam tal-bijoteknoloġija."

L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2001/18, li r-rapport finali tagħha se jkun ippubblikat dan is-sajf, 
se tipprovdi elementi f'dan ir-rigward.

                                               
1 Id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat 
fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament, ĠU L 268, 18.10.2003.
2 Artikolu 15 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta' Lulju 1994 dwar drittijiet ta' varjetajiet ta' 
pjanti fil-Komunità, ĠU L 227, 1.9.1994.
3 Artikolu 29 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta' Lulju 1994 dwar drittijiet ta' varjetajiet ta' 
pjanti fil-Komunità, ĠU L 227, 1.9.1994.


