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Suġġett: Petizzjoni 0305/2010, imressqa minn Carola Twardella, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ir-rakkomandazzjoni tagħha lill-Parlament biex jirrevedi 
d-deċiżjoni tiegħu biex jawtorizza t-tkabbir, fuq skala kbira, tal-patata 
modifikata ġenetikament minn BASF u l-bejgħ tal-qamħirrum modifikat 
ġenetikament minn Monsanto

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament biex jikkonsidra mill-ġdid id-deċiżjoni tiegħu li 
jawtorizza l-varjetajiet tal-patata u l-qamħirrum modifikati ġenetikament, billi tikkwota r-
riżervi magħrufa dwar l-użu tal-organiżmi modifikati ġenetikament inġenerali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

L-ewwel aspett tal-petizzjoni jirrigwarda l-awtorizzazzjoni relatata mal-kultivazzjoni tal-
patata Amflora.
Bil-għan li tinforma lill-pubbliku dwar l-aspetti ewlenin relatati mal-awtorizzazzjoni tal-patata 
Amflora, fit-2 ta’ Marzu l-Kummissjoni ppubblikat dokument bit-titlu “Questions and 
Answers on Genetically Modified Organisms (GMOs)”1. F’dan id-dokument, il-Kummissjoni 

                                               
1 MEMO/10/58 (mhux disponibbli bil-Malti), 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en
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tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha kif ġej:
L-opinjoni favorevoli tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) favur il-
kultivazzjoni ta’ din il-patata tal-lamtu nħarġet fi Frar 2006. Din l-opinjoni kkonfermat l-
opinjoni favorevoli li kienet ħarġet l-Isvezja fl-2004. Minn dakinhar ’il quddiem, il-
Kummissjoni qieset is-sitwazzjoni b’reqqa u serjetà kbira. B’mod partikolari, matul il-laqgħa 
kolleġġjali tagħha tat-8 ta’ Mejju 2008, il-Kummissjoni ddeċidiet li titlob opinjoni ġdida 
mingħand l-EFSA. L-għan kien li tinkiseb opinjoni ġdida u awtorevoli dwar il-markatur 
ġenetiku għar-reżistenza antibijotika (ARM). Il-Kulleġġ indika wkoll li fil-każ li l-opinjoni l-
ġdida tal-EFSA tkun waħda pożittiva, id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu għandhom jimxu 
magħha.
Fil-11 ta’ Ġunju 2009, l-EFSA, f’kollaborazzjoni ma’ xjenzjati mill-EMEA u l-ECDC, 
ipprovdiet opinjoni ġdida li kienet pożittiva. Meta ġiet iffinalizzata l-analiżi ta’ din l-opinjoni, 
il-Kummissjoni kienet diġà daħlet fil-perjodu tranżitorju li ġab miegħu id-dewmien fl-
implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona. Għaldaqstant, ġie deċiż li kien aktar xieraq li din il-
proċedura ta’ awtorizzazzjoni titkompla meta l-Kummissjoni tkun qiegħda taħdem taħt 
kundizzjonijiet normali wara l-ħatra tal-Kulleġġ il-ġdid.
Minħabba l-iskrutinju fil-fond iddedikat lil dan id-dossjer, minħabba l-fatt li bħalissa 
m’hemmx kwistjonijiet xjentifiċi ġodda li jistħoqqilhom valutazzjoni ulterjuri u fid-dawl tal-
opinjonijiet xjentifiċi rripetuti, issa l-waqt li titkompla din il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni. 
Dan huwa konformi wkoll mal-prinċipju tal-innovazzjoni responsabbli.
L-awtorizzazzjoni għall-kultivazzjoni tal-patata Amflora (Deċiżjoni 2010/135/UE) 
tistabbilixxi miżuri ulterjuri ta’ ġestjoni tar-riskju u ta’ monitoraġġ bil-għan li jiġi żgurat li 
kull effett negattiv li jista’ jkun li din tħalli fuq l-ambjent ikun immonitorjat mill-qrib u 
indirizzat. 

Fil-kuntest ta’ din il-petizzjoni, ta’ min wieħed isemmi wkoll il-fatt li l-Kummissjoni diġà 
kellha l-opportunità tinforma lill-Parlament dwar diversi aspetti ta’ dawn l-awtorizzazzjonijiet 
billi rrispondiet għal għadd ta’ mistoqsijiet parlamentari (ara, b’mod partikolari, ir-risposti 
tagħha għall-mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub 1956/10 u 2754/10).

It-tieni aspett tal-petizzjoni jirrigwarda varjetajiet ta’ qamħirrum modifikat ġenetikament 
(MĠ) minn Monsanto.

Ta’ min wieħed jiċċara li, b’kuntrast mal-informazzjoni ppreżentata fil-petizzjoni, l-uniku 
qamħirrum MĠ li bħalissa qed jiġi kkultivat b’mod kummerċjali fl-UE huwa l-qamħirrum 
MĠ “MON 810”. Il-modifika ġenetika tiegħu għandha l-għan li tipprovdi protezzjoni kontra 
t-taqqab il-qmuħ Ewropew (Ostrinia nubilalis) u mhijiex relatata mar-reżistenza għall-
erbiċida Round Up.
Ġie awtorizzat fl-1998, u llum hemm aktar minn 150 varjetà ta’ dan il-qamħirrum MĠ, kollha 
rreġistrati fil-katalogu komuni tal-varjetajiet ta’ speċi ta’ pjanti agrikoli tal-UE. Dawn il-
varjetajiet qed jiġu rreġistrati minn diversi kumpaniji li jbigħu ż-żrieragħ. Din l-informazzjoni 
turi li fil-fatt il-kumpaniji taż-żrieragħ, permezz tat-tnissil konvenzjonali, jintroduċu l-
modifika ġenetika f’diversi varjetajiet li huma adattati għall-kundizzjonijiet agronomiċi 
differenti tar-reġjuni fejn qed jiġu kkultivati.
Fl-2009, il-qamħirrum MON810 kien ikkultivat f’5 Stati Membri: Spanja, ir-Repubblika 
Ċeka, ir-Rumanija, il-Portugall, u s-Slovakkja. Spanja qed tikkultiva madwar 80 % tal-erja 
totali użata għall-kultivazzjoni ta’ MON810 (madwar 100, 000 ettaru). B’kuntrast, 6 Stati 
Membri (l-Awstrija, l-Ungerija, Franza, il-Greċja, il-Ġermanja, u l-Lussemburgu) adottaw 
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miżuri ta’ salvagwardja u pprojbixxew il-kultivazzjoni tal-qamħirrum MĠ MON810 fit-
territorju tagħhom.
Bħalissa għaddejja l-proċedura tat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni fl-UE. L-EFSA adottat opinjoni 
favorevoli f’Awwissu 2009, u l-Kummissjoni qiegħda tqis il-passi li jmiss skont il-proċedura 
tal-komitoloġija.
It-tielet aspett tal-petizzjoni huwa relatat mal-effetti negattivi li l-kultivazzjoni ta’ organiżmi 
modifikati ġenetikament (OMĠ) tista’ tħalli fuq il-produzzjoni konvenzjonali u organika.
Il-ħtieġa li tiġi żgurata l-għażla tal-konsumaturi u tal-produtturi bejn il-produzzjoni 
konvenzjonali, dik organika, u dik MĠ hija aspett importanti ħafna tal-politika tal-UE. Dan 
intwera reċentement bl-adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar linji gwida 
għall-iżvilupp ta’ miżuri ta’ koeżistenza nazzjonali biex tiġi evitata l-preżenza mhux 
intenzjonata ta’ OMĠ f’uċuħ tar-raba’ konvenzjonali u organiċi1 tat-13 ta’ Lulju 2010.

Il-punt 1.1 ta’ din ir-Rakkomandazzjoni jippreżenta b’mod ġenerali l-ideat tal-Kummissjoni 
dwar din il-kwistjoni:

“Il-kultivazzjoni ta’ OMĠ fl-UE għandha implikazzjonijiet għall-organizzazzjoni tal-
produzzjoni agrikola. Minn naħa waħda, il-possibilità tal-preżenza mhux intenzjonata ta’ 
wċuħ tar-raba’ modifikati ġenetikament (MĠ) f’uċuħ tar-raba’ mhux MĠ (konvenzjonali u 
organiċi) tqajjem il-mistoqsija dwar kif l-għażla tal-produttur għal tipi ta’ produzzjoni 
differenti tista’ tkun żgurata. Fil-prinċipju, il-bdiewa għandhom ikunu jistgħu jikkultivaw it-
tipi ta’ wċuħ tar-raba’ agrikoli li huma jagħżlu – uċuħ tar-raba’ MĠ, konvenzjonali jew 
organiċi. Din il-possibilità għandha tkun ikkombinata max-xewqa ta’ wħud mill-bdiewa u l-
operaturi li jiżguraw li l-uċuħ tar-raba’ tagħhom ikollhom l-anqas preżenza possibbli ta’ 
OMĠ.
Min-naħa l-oħra, il-kwistjoni hi marbuta wkoll mal-għażla tal-konsumatur. Biex wieħed 
jipprovdi lill-konsumaturi Ewropej għażla bejn ikel MĠ u ikel mhux MĠ, mhux biss għandu 
jkun hemm sistema ta’ traċċabilità u ttikkettjar li taħdem kif xieraq, iżda wkoll settur agrikolu 
li jista’ jipprovdi t-tipi differenti ta’ prodotti. Il-kapaċità tal-industrija tal-ikel li twassal livell 
għoli ta’ għażla lill-konsumatur timxi id f’id mal-kapaċità tas-settur agrikolu li jżomm sistemi 
ta’ produzzjoni differenti.
Il-preżenza aċċidentali tal-OMĠ ’il fuq mil-livell minimu ta’ tolleranza stipulat fil-
leġiżlazzjoni tal-UE tqajjem il-ħtieġa biex wiċċ tar-raba’ li kien intenzjonat li jkun wiċċ tar-
raba’ mingħajr OMĠ, jiġi ttikkettjat li fih l-OMĠ2. Dan jista’ jikkawża telf ta’ dħul, minħabba 
prezz tas-suq aktar baxx tal-wiċċ tar-raba’ MĠ jew diffikultajiet biex jinbiegħ. Barra minn 
dan, jista’ jkun hemm spejjeż addizzjonali għall-bdiewa jekk dawn iridu jadottaw sistemi ta’ 
monitoraġġ u miżuri biex inaqqsu t-taħlit ta’ wċuħ tar-raba’ MĠ u dawk li mhumiex MĠ.
Madankollu, it-telf potenzjali ta’ dħul għall-produtturi ta’ prodotti agrikoli partikolari bħall-
prodotti organiċi mhux neċessarjament marbut biss mal-qbiż tal-limitu minimu tal-ittikkettjar 
stipulat fil-leġiżlazzjoni tal-UE għal 0,9 %. F’ċerti każijiet, u skont id-domanda tas-suq u d-

                                               
1 ĠU C 200, 22.07.2010, p. 1 
2 Skont l-Artikoli 12 u 24 tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, l-obbligu tat-tikkettjar 
ma japplikax għal ikel/għalf li fih materjal li fih, jikkonsisti minn jew hu prodott minn OMĠ 
fi proporzjon mhux ogħla minn 0.9 % ta’: (i) l-ingredjenti tal-ikel meqjusa b’mod individwali; 
jew (ii) ikel li jikkonsisti minn ingredjent wieħed; jew (iii) l-għalf u ta’ kull għalf li minnu hu 
magħmul, dejjem jekk din il-preżenza tkun aċċidentali jew teknikament inevitabbli.
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dispożizzjonijiet rispettivi ta’ leġiżlazzjonijiet nazzjonali (pereżempju wħud mill-Istati 
Membri żviluppaw standards nazzjonali għal tipi differenti ta’ ttikkettjar “mingħajr MĠ”), il-
preżenza ta’ traċċi ta’ OMĠ f’uċuħ tar-raba’ ta’ ikel partikolari – anki f’livell taħt 0,9 % –
tista’ tikkawża ħsarat ekonomiċi għall-operaturi li jixtiequ jbigħuhom bħala prodotti mingħajr 
OMĠ.
Barra minn dan, it-taħlit ta’ OMĠ għandu implikazzjonijiet speċifiċi għall-produtturi ta’ 
prodotti partikolari bħall-bdiewa organiċi1, li jkollhom impatt ukoll fuq il-konsumatur aħħari2. 
Minħabba li produzzjoni bħal din ta’ spiss tiswa aktar flus, sforzi ta’ segregazzjoni aktar 
stretti biex jevitaw il-preżenza ta’ OMĠ jistgħu jkunu neċessarji biex jiggarantixxu l-primjum 
tal-prezz assoċjat. Barra minn dan, restrizzjonijiet u karatteristiki lokali jistgħu jagħmlu dawn 
il-ħtiġijiet ta’ segregazzjoni partikolari diffiċli ħafna u jiswew il-flus biex jiġu sodisfati b’mod 
effiċjenti f’uħud miż-żoni ġeografiċi.

Għaldaqstant, huwa neċessarju li wieħed jagħraf li l-Istati Membri jeħtieġu flessibilità 
suffiċjenti biex iqisu l-ħtiġijiet reġjonali u lokali partikolari tagħhom fir-rigward tal-
kultivazzjoni tal-OMĠ sabiex jilħqu l-aktar preżenza baxxa possibbli ta’ OMĠ f’uċuħ 
organiċi u oħrajn, meta ma jkunux jistgħu jintlaħqu livelli suffiċjenti ta’ purità permezz ta’ 
mezzi oħra.”
Konklużjonijiet
Qabel xejn, il-Kummissjoni tixtieq ittenni li hija tqis il-protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent 
bħala prijorità ewlenija u tikkommetti ruħha li tiżgura li ż-żrieragħ, l-ikel u l-għalf modifikati 
ġenetikament (MĠ) ikunu awtorizzati biss wara valutazzjoni tar-riskju estensiva u fil-fond li 
tippermetti li wieħed jikkonkludi li probabbilment dawn mhumiex se jħallu effetti negattivi 
fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali jew fuq l-ambjent. Il-leġiżlazzjoni tal-UE stabbilixxiet 
ukoll rekwiżiti ta’ monitoraġġ u rekwiżiti oħra ta’ ġestjoni tar-riskju bil-għan li jiġi żgurat li 
wara t-tqegħid fis-suq ta’ xi OMĠ jiġu identifikati u mmaniġġjati adegwatament l-effetti li 
jista’ jkun li dan ikollu fuq is-saħħa u l-ambjent.

Fit-13 ta’ Lulju 2010, il-Kummissjoni introduċiet approċċ ġdid tal-UE għall-kultivazzjoni tal-
OMĠ permezz ta’ proposta leġiżlattiva li tikkombina s-sistema ta’ awtorizzazzjoni bbażata 
fuq ix-xjenza tal-UE mal-libertà tal-Istati Membri li jiddeċiedu dwar il-kultivazzjoni tal-OMĠ 
fit-territorju tagħhom. Rakkomandazzjoni ġdida li tirrikonoxxi l-ħtieġa li l-konsumaturi u l-
produtturi jkollhom għażla bejn il-produzzjoni konvenzjonali, dik organika u dik MĠ 
tikkostitwixxi parti importanti minn dan l-approċċ il-ġdid. 

Matul ix-xhur u s-snin li ġejjin il-Kummissjoni se tibqa’ tipprova ttejjeb il-valutazzjoni u s-
segwitu tal-kultivazzjoni tal-OMĠ. Dalwaqt il-Kummissjoni se taħdem favur it-titjib tal-
valutazzjoni tar-riskju ambjentali flimkien mal-Istati Membri, abbażi tal-linji gwida aġġornati 
tal-EFSA li probabbilment se jiġu ppubblikati f’Novembru 2010. Il-Kummissjoni qed 
tanalizza wkoll kif jista’ jissaħħaħ aktar il-monitoraġġ ambjentali ta’ wara t-tqegħid fis-suq 

                                               
1 Skont l-Artikolu tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 dwar produzzjoni organika u 
ttikkettjar ta’ prodotti organiċi, l-OMĠ m’għandhomx jintużaw fil-produzzjoni organika, 
inklużi bħala żrieragħ, ikel u għalf (l-Artikolu 9(1)). L-għan huwa li jkun hemm l-iktar 
preżenza baxxa possibbli ta’ OMĠ fil-prodotti organiċi (ara l-premessa 10).
2 COM(2009) 153 – Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew 
dwar il-koeżistenza ta’ wċuħ tar-raba’ ġenetikament modifikati mal-biedja konvenzjonali u 
organika.
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tal-uċuħ tar-raba’ MĠ.


