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Suġġett: Petizzjoni 0343/2012, imressqa minn Wiebke Reinhardt, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, b’2 504 firma, dwar tikkettar uniformi tal-ikel u tal-prodotti tal-ikel 
ġenetikament modifikati

Petizzjoni 0807/2012, imressqa minn Michael Groß-Hardt, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar it-tikkettar tal-ikel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob l-implimentazzjoni ta’ tikkettar uniformi tal-ikel u tal-prodotti tal-ikel 
ġenetikament modifikati, kif ukoll tal-prodotti ppreparati abbażi ta’ dan l-ikel. Hi tqis li, biex 
tiġi protetta s-saħħa pubblika, jaqbel li titfittex trasparenza totali fir-rigward tal-informazzjoni 
tal-konsumaturi dwar il-preżenza ta’ ingredjenti ġenetikament modifikati fil-prodotti.
Għandha tingħata wkoll informazzjoni dwar l-effetti tal-inġinerija ġenetika fuq is-saħħa fl-
ikel u l-prodotti tal-ikel u studju xjentifiku f’dan il-qasam għandu jkopri mill-anqas żewġ 
ġenerazzjonijiet. Il-petizzjonanta tqis li n-nuqqas ta’ informazzjoni jhedded id-dritt għall-
integrità fiżika.

Sommarju tal-petizzjoni 0807/2012

Il-petizzjonant jitlob tikkettar ċar tal-ikel billi jintużaw ittri ħomor kbar biex jinfurmaw lill-
konsumatur bil-preżenza ta’ ingredjenti ġenetikament modifikati u/jew ‘nanopartikuli’ li 
jippermettulhom li jagħmlu għażla infurmata. Il-petizzjonant jargumenta li ma ġietx provduta 
biżżejjed evidenza li l-GMOs u n-nanoteknoloġija ma jagħmlux ħsara, li wassal għall-użu ta’ 
kwantitajiet akbar ta’ pestiċidi. Huwa jesprimi wkoll it-tħassib tiegħu dwar il-kontaminazzjoni 
possibbli ta’ prodotti tar-raba’ li mhumiex GMO minn għelieqi fil-qrib li fihom qed jiġu 
kkultivati prodotti GMO. Il-petizzjonant jargumenta li l-preżenza ta’ GMO u nanopartikuli fl-
ikel mhijiex mixtieqa u mhijiex neċessarja.
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2. Ammissibilità

0343/2012 : Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Lulju 2012.
0807/2012: Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Dwar Organiżmi Ġenetikament Modifikati (GMOs)
Il-Kummissjoni hija impenjata serjament li tiżgura li ikel u għalf ġenetikament modifikati (GM) 
ikunu awtorizzati biss meta aktarx ma jkollhomx effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bnedmin u l-
annimali jew fuq l-ambjent. Għal dan il-għan, il-leġiżlazzjoni tal-UE tipprovdi għal qafas 
regolatorju definit tajjeb dwar il-GMOs u partikolarment ir-Regolament (KE) Nru 1829/20031 u 
d-Direttiva 2001/18/KE2 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Skont dan il-qafas, kull GMO, 
qabel ma jitqiegħed fis-suq tal-UE, għandu jiġi sottopost għal valutazzjoni tas-sigurtà speċifika 
tal-ogħla standard possibbli mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) L-Istati 
Membri għandhom rwol importanti wkoll fil-valutazzjoni tar-riskju.

Għandu jiġi sottolinjat li apparti d-data dwar is-sigurtà pprovduta mill-applikant, l-EFSA 
timmonitorja wkoll u tqis studji li ġew pubblikati sabiex twettaq il-valutazzjoni tar-riskju 
tagħha. Dan il-proċess jiżgura li d-data relevanti tkun ġiet ikkunsidrata mill-EFSA fil-
konklużjoni tagħha dwar is-sigurtà tal-GMO. Il-Kummissjoni tista’ wkoll titlob lill-EFSA 
tivvaluta kwalunkwe studju independenti li jista’ jiġi għall-attenzjoni tagħha wara li l-opinjoni 
xjentifika tiġi adottata. Barra minn hekk, il-valutazzjoni tar-riskji potenzjali għas-saħħa u l-
ambjent ma tintemmx bil-proċedura ta’ awtorizzazzjoni. Effettivament, ladarba GMO jiġi 
awtorizzat għall-ikel u l-għalf jew għall-kultivazzjoni, l-effetti potenzjali tal-pjanti GM fuq l-
ambjent, anki dawk mhux previsti, jiġi monitorjati. Ir-riżultati tal-monitoraġġ jiġu vvalutati biex 
jinstab jekk il-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għandhomx bżonn jiġu riveduti.

Għandu jiġi ċċarat ukoll jekk uċuħ tar-raba’ GM reżistenti għall-erbiċidi (herbicide tolerant –  
HT) humiex modifikati bijoloġikament biex ikunu reżistenti għal erbiċida partikolari. Dan ma 
jfissirx per se li l-isprays fuq l-uċuħ HT se jkunu aktar frekwenti milli għall-uċuħ 
konvenzjonali. Barra minn hekk, l-ebda uċuħ HT ma ġew awtorizzati għall-kultivazzjoni fl-
Unjoni Ewropea u għalhekk ma nkisbet l-ebda esperjenza dwar l-impatti potenzjali li l-uċuħ 
HT jista’ jkollhom f’termini ta’ kwantitajiet ta’ erbiċidi użati. B’danakollu, għandu jiġi nnutat 
li, waqt il-valutazzjoni tar-riskju ta’ wiċċ tar-raba’ GM għal skopijiet ta’ kultivazzjoni, il-
valutazzjoni tal-impatti fuq l-ambjent (immedjati, imdewma, diretti jew indiretti) tat-tekniki 
ta’ ġestjoni speċifiċi użati, inkluż it-tibdil fil-prattiki rigward l-erbiċidi, hija parti mill-proċess 
u tiġi kkunsidrata għall-awtorizzazzjoni. 

Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonanti dwar il-ħtieġa li l-kunsumaturi jiġu nnotifikati 
b’mod xieraq dwar il-preżenza ta’ GMOs awtorizzati fl-għalf u fl-ikel, biex ikunu jistgħu 
jagħmlu għażla infurmata meta jixtru l-prodotti. Il-leġiżlazzjoni tal-GMO diġà tiżgura li l-

                                               
1 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 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.
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konsumaturi jiġu infurmati b’mod komprensiv dwar il-preżenza ta’ GMOs fl-għalf u fl-ikel. 
Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 jipprovdi li l-prodotti kollha li fihom GMOs, li 
jikkonsistu f’GMOs jew li huma prodotti minn GMOs jiġu ttikettati b’mod xieraq. Eċċezzjoni 
tapplika biss meta għalf jew ikel ikun fihom GMOs, jew jikkonsistu f’GMOs jew huma 
prodotti minn GMOs fi proporzjon ta’ mhux aktar minn 0.9% tal-ingredjent tal-ikel jew tal-
għalf ikkunsidrat individwalment, jew ikel/għalf li jikkonsisti f’ingredjent uniku, sakemm din 
il-preżenza hija aċċidentali u ma tistax tiġi evtitata teknikament. 
Il-leġiżlatur iddeċieda li r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 japplika biss għal ikel u għalf 
prodott minn GMO, iżda mhux għal ikel jew għalf b’GMO. Il-fattur determinanti huwa jekk 
il-materjal derivat mill-materjal ta’ oriġini GM huwiex preżenti fl-ikel jew fl-għalf. Għalhekk, 
prodotti miksuba minn annimali mitmugħa b’GMOs, bħall-bajd, prodotti tal-laħam jew tal-
ħalib, ma huma suġġetti la għar-rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni u lanqas għar-rekwiżiti ta’ 
tikkettar imsemmija fir-Regolament (Premessa 16). Wara petizzjoni fl-2007 mill-NGO 
Greenpeace li sejħet għal tikkettar ta’ dawn il-prodotti miksuba minn annimali mitmugħa 
b’GMOs, il-Kummissjoni talbet lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) tiċċara 
jekk transġeni jew il-prodotti tagħhom jistgħux jiġu inkorporati fit-tessuti jew fil-prodotti tal-
annimali meta titqies il-proteina rikombinanti u d-DNA fl-apparat gastrointestinati. 
Fid-19 ta’ Lulju 2007, wara analiżi profonda tal-provi xjentifiċi eżistenti, l-EFSA ppubblikat 
stqarrija1 li fiha kkonkludiet li:

 Il-ġeni u l-proteini bijoloġikament attivi huma kostitwenti komuni tal-ikel u tal-għalf 
f’ammonti li jvarjaw. Wara l-inġestjoni, ġiet osservata degradazzjoni rapida f’DNA 
qasira u frammenti tal-peptide fl-apparat gastrointestinali tal-annimali.

 Sal-lum, għadd kbir ta’ studji esperimentali dwar il-bhejjem urew li ma kienx hemm 
frammenti rikombinanti tad-DNA jew proteini li joriġinaw minn pjanti GM f’tessuti, 
fluwidi jew prodotti li jistgħu jittieklu tal-annimali tal-farms bħat-tiġieġ, l-ifrat, il-
ħnieżer jew is-summien. 

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni kkonkludiet li kien xieraq li jinżamm l-approċċ leġiżlattiv 
attwali. 

Apparti dan, il-leġiżlazzjoni tal-UE ma tipprojbixxix l-użu ta’ tikketti “GM-free” li 
jissenjalaw li oġġetti tal-ikel ma jkunx fihom uċuħ GM, jew ma ġewx prodotti bl-użu ta’ 
GMOs, sakemm jirrispettaw ir-regoli ġenerali dwar it-tikkettar tal-ikel (Direttiva 
2000/13/KE)2. Tali tikketti qed jiġu żviluppati f’bosta Stati Membri, u l-Kummissjoni nediet 
studju biex tifhem aħjar l-ambitu u l-ispeċifikazzjonijiet ta’ dawn it-tikketti fl-UE, u biex 
tivvaluta l-ħtieġa ta’ armonizzazzjoni possibbli f’dan il-qasam. Ir-riżultati tal-istudju se jiġu 
ppubblikati kmieni fl-2013.
Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonanti dwar il-fatt li wċuħ konvenzjonali u organiċi 
għandhom jiġu ppreservati mit-taħlita addizzjonali ta’ GMOs. Din il-preokkupazzjoni hija 
indirizzata mil-leġiżlazzjoni GMO, peress li l-Artikolu 26a tad-Direttiva 2001/18/KE3

jipprovdi li miżuri ta’ koeżistenza jistgħu jiġu implimentati mill-Istati Membri biex tiġi 
evitata l-preżenza mhux intenzjonata ta’ GMOs f’uċuħ konvenzjonali u organiċi. Il-
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.
2 Direttiva 2000/13/KE fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' tikkettjar, 

preżentazzjoni u riklamar ta' oġġetti tal-ikel. ĠU L 109, 6.5.2000.
3 ĠU L 106, 17.4.2001.
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Kummissjoni  ppubblikat f’Lulju 2001 rakkomandazzjoni dwar linji gwida għall-iżvilupp ta’ 
miżuri ta’ koeżistenza1, u l-Bureau Ewropew ta’ Koeżistenza (EcoB) jassisti lill-Istati Membri 
biex ifasslu u jimplimentaw dawn il-miżuri ta’ koeżistenza.
Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni hija konxja mill-fatt li ħafna ċittadini Ewropej huma mħassba 
dwar il-kultivazzjoni ta’ GMOs fi ħdan l-UE, għal raġunijiet li mhumiex marbuta biss mas-
sigurtà. Għal din ir-raġuni l-Kummissjoni ppubblikat f’Lulju 2010 proposta għal Regolament 
li jippermetti lill-Istati Membri jipprojbixxu jew jirristrinġu l-kultivazzjoni ta’ GMOs f’parti 
mit-territorju tagħhom jew fit-territorju kollu għal raġunijiet għajr riskji għas-saħħa u l-
ambjent2. Din il-proposta qed tiġi diskussa mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.
Dwar il-preżenza ta’ nanopartikuli fl-ikel
Nanomaterjali manifatturati li jkunu inkorporati intenzjonalment f’oġġett tal-ikel waqt il-
manifattura, il-preparazzjoni jew it-trattament tagħhom għandhom ikunu sikuri meta 
jitqiegħdu fis-suq tal-UE skont ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel3.

Skont ir-Regolament attwali (KE) Nru 258/97 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-
ġdid, bħan-nanomaterjali manifatturati, li jkunu ġew prodotti permezz ta’ proċess mhux użat 
f’Mejju 1997, fejn dan il-proċess jagħti bidu għal tibdil sostanzjali fil-kompożizzjoni u l-
istruttura, hija meħtieġa approvazzjoni preventiva bbażata fuq valutazzjoni tar-riskju 
xjentifika qabel ma jitqiegħdu fis-suq tal-UE. 
Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonanti li hemm il-ħtieġa li l-konsumaturi jkunu infurmati 
dwar il-preżenza ta’ nanomaterjali fl-ikel. Din il-ħtieġa ġiet rikonoxxuta fir-Regolament il-
ġdid (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi4, li 
jidħol fis-seħħ fit-13 ta’ Diċembru 2014. Dan ir-regolament tal-aħħar jipprovdi speċifikament 
li l-ingredjenti kollha preżenti fil-forma ta’ “nanomaterjali manifatturati” għandhom jiġu 
indikati b’mod ċar fil-lista ta’ ingredjenti u li l-isem ta’ tali ingredjenti għandu jkun segwit 
bil-kelma “nano” fil-parentesi.5 Għal dan il-għan, ir-Regolament jiddefinixxi “nanomaterjali 
manifatturati” bħala kull materjal prodott intenzjonalment li jkollu dimensjoni waħda jew 
aktar tal-kobor ta’ 100 nm jew anqas jew li jkun magħmul minn partijiet funzjonali diskreti,
internament jew fis-superfiċje, li ħafna minnhom ikollhom dimensjoni waħda jew aktar tal-
kobor ta’ 100 nm jew anqas, inklużi strutturi, agglomerati jew aggregati, li jistgħu jkunu akbar 
minn 100 nm iżda li jżommu l-proprjetajiet li huma karatteristiċi tan-nanoskala. Fl-aħħar nett, 
sabiex jiżgura li l-informazzjoni obbligatorja li tidher fuq il-pakkett tal-ikel jew fuq it-tikketta 
jew fuq it-tikketta mwaħħla miegħu tinqara b’mod ċar, ir-Regolament jesiġi qies minimu ta’ 
tipa ta’ 1.2 mm u qies minimu ta’ tipa ta’ 0.9 mm għall-pakketti jew kontenituri li l-ikbar wiċċ 
tagħhom huwa inqas minn 80 cm².
Biex tagħlaq, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza għal darb’oħra l-impenn sħiħ tagħha biex 
tiżgura s-sigurtà tal-GMOs għas-saħħa u l-ambjent. Il-proċess ta’ valutazzjoni tar-riskju 
Ewropew huwa rikonoxxut li huwa fost l-aktar stretti mad-dinja kollha. Il-leġiżlazzjoni 
Ewropea tirrikjedi wkoll li l-prodiotti li jkun fihom GMOs, jikkonsistu f’GMOs jew huma 

                                               
1 ĠU C 200/1, 22.7.2010.
2 COM(2010) 375 finali, 13.7.2010   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
3 ĠU L 31, 12.2.2002, p.1.
4 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.
5 Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011.
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prodotti minn GMOs jiġu tikkettati b’mod ċar. Għaldaqstant, fuq il-bażi tal-miżuri elenkati 
hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li d-drittijiet tal-konsumaturi għas-sigurtà u tagħrif sħiħ u 
trasparenti fir-rigward tal-GMOs jiġu rispettati għalkollox.
Fir-rigward tan-nanoteknoloġiji, il-Kummissjoni tqis li r-Regolament il-ġdid (UE) Nru 
1169/2011 jistabbilixxi qafas legali komprensiv li jindirizza t-tħassib li għandhom il-
petizzjonanti.


