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Suġġett: Petizzjoni 0448/2011 ippreżentata minn Marie-Joëlle Chaillol, ta’ 
nazzjonalità Franċiża, dwar it-tixrid ta’ organiżmi ġenetikament modifikati 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tinsab imħassba serjament dwar it-tixrid ta’ organiżmi ġenetikament 
modifikati. Hija tgħid li l-OĠM jistgħu jintużaw biex jiddaħħlu viruses silenzjużi fil-ġenome 
tal-bniedem. Dawn il-viruses imbagħad jiġu attivati permezz ta’ sinjal kimiku, biex b’hekk 
ikun possibbli li jiġu ddominati popolazzjonijiet sħaħ. Il-petizzjonanta tmantni li ma hemmx 
garanziji li dan mhux se jseħħ. Hija tqis ukoll li hemm perikli kbar bl-użu tal-pestiċidi. Billi l-
kumpaniji li jimmanifatturaw dawn il-prodotti konsistentement jinnegaw li dawn huma 
tossiċi, hija tinsab imħassba serjament dwar dak li jagħmlu bl-OĠM li huma jipproduċu 
wkoll. Il-petizzjonanta tara perikli simili fl-użu tan-nanopartikoli. Hija tagħmel sejħa għas-
sospensjoni tar-riċerka fi, u t-tixrid ta’, OĠM, pestiċidi u nanopartikoli.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
OĠM
Is-sett ta’ regoli tal-Unjoni Ewropea li jirregolaw il-kultivazzjoni u l-użu fl-ikel/fl-għalf ta’ 
OĠM jimmira sabiex iħares is-saħħa tal-konsumaturi u l-ambjent. L-ewwel qafas legali tal-
UE ġie adottat fil-bidu tas-snin disgħin u ġie msaħħaħ mill-adozzjoni tad-Direttiva 
2001/18/KE dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament, u 
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tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 dwar ikel u għalf ġenetikament modifikati. Taħt dan il-
qafas regolatorju, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), magħmula minn esperti 
xjentifiċi indipendenti ta’ livell għoli, hija responsabbli għall-valutazzjoni ta’ kwalunkwe 
riskju potenzjali ta’ OĠM, filwaqt illi tqis il-ħila esperta xjentifika. Tista’ tingħata biss 
awtorizzazzjoni tal-OĠM jekk din il-valutazzjoni tkun pożittiva. Illum, dan il-proċess tal-
awtorizzazzjoni huwa meqjus fost l-iktar stretti u wieħed mill-aktar komprensivi għal 
applikanti tal-OĠM madwar id-dinja. 
Fil-fatt, il-Kummissjoni mhijiex konxja minn kwalunkwe każ ta’ ħsara għas-saħħa tal-
bniedem jew l-annimali mill-introduzzjoni tal-OĠM fis-suq globali f’nofs is-snin disgħin. 
Minbarra l-attivitajiet tagħha dwar il-valutazzjoni tas-sigurtà u l-awtorizzazzjoni ta’ prodotti 
ġenetikament modifikati, il-Kummissjoni Ewropea, permezz tal-Programmi Qafas għar-
Riċerka tagħha, iffinanzjat iktar minn 130 proġett mill-1982, fejn ħarset lejn il-bijosigurtà ta’ 
organiżmi ġenetikament iddisinjati. L-ebda wieħed minn dawn il-proġetti ta’ riċerka, li 
jinvolvi iktar minn 500 grupp ta’ riċerka internazzjonali u Ewropew, ma kkonkluda li l-OĠM 
huma iktar riskjużi minn pjanti konvenzjonali jew organiċi. Ir-riżultati ta’ dawn il-proġetti ta’ 
riċerka ġew ippubblikati u huma aċċessibbli permezz tal-links li 
ġejjin:http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ u
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf. 

F’konformità ma’ avvanzi xjentifiċi, il-bijosigurtà tal-OĠM tibqa’ suġġett ta’ proġetti attwali 
u fil-ġejjieni ffinanzjati mill-UE.

Minbarra illi jħarsu lejn il-bijosigurtà ta’ OĠM, proġetti oħra ffinanzjati taħt il-Programmi 
Qafas għar-Riċerka kkontribbwixxew ukoll għall–ħolqien ta’ iktar għarfien fundamentali 
dwar il-funzjonament ta’ sistemi bijoloġiċi, li llum qed jintuża sabiex jindirizza sfidi globali 
ewlenin. Pereżempju, dawn l-isfidi jinkludi l-ġlieda kontra l-HIV, fejn il-proġett Pharma-
Planta 1 għamel avvanzi sinifikanti, li jistgħu jiffaċilitaw il-prevenzjoni tat-trasmissjoni tal-
marda fil-ġejjieni. 

Il-bejgħ fis-suq u l-użu ta’ pestiċidi fil-protezzjoni tal-pjanti fl-Unjoni huma soġġetti għal 
valutazzjoni komprensiva tar-riskju, li tinvolvi lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
(EFSA), u proċeduri stretti ta’ awtorizzazzjoni. Fil-passat, id-Direttiva 91/414/KEE stabbiliet 
il-qafas legali li ppreveda li dawk is-sustanzi biss jistgħu jinbiegħu fis-suq jekk jintwera li l-
użu tagħhom kien sikur għas-saħħa tal-bniedem, inklużi r-residwi tagħhom fil-katina tal-ikel, 
is-saħħa tal-annimali u l-ambjent. 

Sadattant, dik id-Direttiva ġiet sostitwita mir-Regolament (UE) Nru 1107/2009 li jinkludi 
rekwiżiti mtejba. Pereżempju, huwa jistipula li sustanzi ta’ tħassib partikolari, bħal 
karċinoġeni, mutaġeni, sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali, sustanzi tossiċi għar-
riproduzzjoni ma jistgħux jiġu approvati, sakemm l-espożizzjoni għal bniedem ma tkunx 
negliġibbli. Huwa jistabbilixxi wkoll mekkaniżmu għas-sostituzzjoni ta’ pestiċidi iktar tossiċi 
minn alternattivi iktar sikuri (inklużi mhux kimiċi).

Nanopartikoli

Normalment, in-nanopartikoli jiġu definiti bħala partikoli li għandhom daqsijiet minn 1 sa 
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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100nm. Bħala tali, in-nanopartikoli jinsabu b’mod naturali fl-ambjent, huma effetti inċidentali 
ta’ attivitajiet tal-bniedem jew jiġu ddisinjati intenzjonalment. Huma jkopru firxa kbira ħafna 
ta’ prodotti, minn emulsjonijiet u sustanzi naturali għal farmaċewtiċi sofistikati ħafna u minn 
ingredjenti taż-żebgħa, preżenti fis-suq għal għexieren ta’ snin, għal materjali li għadhom 
kemm ġew iddisinjati għal finijiet ambjentali (rimedju, iffrankar tal-enerġija, eċċ).
Pereżempju, in-nanoteknoloġija ippermettiet dijanjożi kmieni ta’ mard kroniku u għajnuniet 
ta’ smigħ u viżwali mtejba li jistgħu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Il-proġett 
NANOEAR żviluppa terapiji għal mard tal-widna ta’ ġewwa permezz ta’ nanopartikoli li 
huma fil-mira, bijodegradabbli u traċċabbli, u mgħammra b’rilaxx ikkontrollat tad-droga, u 
wassal għal revoluzzjoni fit-trattamenti tal-widna ta’ ġewwa. Fil-qasam tal-enerġija, 
nanoteknoloġiji jintużaw biex jiżviluppaw batteriji effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u ċelloli 
tal-fjuwil kif ukoll karozzi ħfief u b’hekk ippermettew il-progress lejn sistema ta’ 
trasportazzjoni b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju.L-iżvilupp sikur u responsabbli ta’ 
nanoteknoloġiji kien il-politika li ġiet segwita matul dawn l-aħħar snin. Għal dan l-għan, mill-
2004, ġew iffinanzjati madwar 40 proġett tan-nanosigurtà, li jirrappreżenta investiment totali 
ta’ EUR 185 miljun (li EUR 130 miljun minnhom kienu minn baġits tal-FP6 u l-FP7). S’issa, 
ma kien hemm l-ebda evidenza konklużiva li n-nanomaterjali huma, in ġenerali, iktar 
perikolużi minn prodotti eżistenti. Madankollu, għadha meħtieġa r-riċerka sabiex jiġi 
identifikat jekk hemmx namomaterjali perikolużi possibbli, il-punt safejn jiġu esposti l-
bniedem u l-ambjent, u kif jistgħu jinżammu r-riskji tagħhom. Ir-riżultati xjentifiċi ta’ dawn 
il-proġetti jinxterdu b’mod miftuħ permezz ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi u permezz tal-
pubblikazzjoni annwali tal-kompendju tar-raggruppament tan-nanosigurtà 
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html).
Il-Kummissjoni Ewropea ssegwi approċċ regolatorju koerenti, li jintemm bir-reviżjoni 
kontinwa tal-kopertura ta’ nanomaterjali tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Hija se tikkomunika jekk 
l-implimentazzjoni tagħhom għandhiex tiġi adattata u kif fir-rigward tar-riżultati xjentifiċi 
validati l-aħħar. 
Konklużjoni 

Bħala konklużjoni, il-qafas attwali legali tal-awtorizzazzjoni tal-UE tal-OĠM jitqies bħala l-
iktar strett u l-iktar komprensiv madwar id-dinja, flimkien mar-regoli u l-proċeduri 
applikabbli fis-seħħ għall-valutazzjoni tar-riskju tal-OĠM. Ir-riċerka tal-bijosigurtà 
ffinanzjata mill-UE matul dawn l-aħħar 25 sena ma sabitx li l-OĠM huma iktar riskjużi mill-
għelejjel konvenzjonali jew organiċi. Fl-aħħarnett, numru żgħir ta’ eżempji notevoli juru 
benefiċċji rimarkabbli li l-OĠM jistgħu jipprovdu taħt iċ-ċirkostanzi msemmija. 

Fir-rigward ta’ nanopartikoli u nanomaterjali ddisinjati, it-teknoloġiji ġodda li jużawhom 
huma marbuta b’mod inerenti ma’ benefiċċji ġodda li jwasslu lis-soċjetà iżda, bħal fil-każ ta’ 
kwalunkwe teknoloġija ġdida, kwalunkwe riskju possibbli jrid jiġi indirizzat b’mod adegwat. 
L-approċċ tal-governanza tar-riskju segwit illum huwa biex jiġi żgurat li jiddaħħlu fis-seħħ 
prekawzjonijiet effettivi kontra r-riskji ta’ teknoloġiji ġodda kif ukoll sabiex jiġi evitat it-
trattament ta’ konsegwenzi mhux prevvisti u perikolużi ta’ prodotti innovattivi tal-konsumatur 
u ddisinjati. 


