
AM\1037402MT.doc PE539.851v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2014 - 2019

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2010/0208(COD)

20.10.2014

EMENDI
34 - 190

Abbozz ta’ rakkomandazzjoni għat-tieni qari
Frédérique Ries
(PE537.550v01-00)

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ Direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/18/KE fir-
rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) fit-territorju 
tagħhom
Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))



PE539.851v01-00 2/121 AM\1037402MT.doc

MT

AM_Com_LegRecomm



AM\1037402MT.doc 3/121 PE539.851v01-00

MT

Emenda 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Kunsiderazzjoni 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 192(1) u l-
Artikolu 114 tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza esklussiva għall-Artikolu 192 x’aktarx iddgħajjef il-possibbiltà li Stat Membru 
jipprojbizzi l-kultivazzjoni ta’ OĠM għal raġunijiet differenti minn tħassib ambjentali. Jekk il-
bażi legali doppja tiġi miċħuda probabbilment ikun aħjar li jinżamm l-Artikolu 114 propost.

Emenda 35
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa - 1 (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(-1) Il-kultura u l-kummerċjalizzazzjoni 
tal-organiżmi ġenetikament modifikati 
(OĠM) għandhom ikunu pprojbiti fit-
territorju kollu tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Taħt dak il-qafas legali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni għandha ssirilhom 
valutazzjoni tar-riskju individwali qabel 
ma jiġu awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq 
tal-Unjoni f'konformità mal-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE. L-għan ta' dik il-
proċedura ta ' awtorizzazzjoni hu li jiżgura 
livell għoli ta ' ħarsien tal-ħajja u s-saħħa 
tal-bniedem, is-saħħa u t-trattament xieraq 
tal-annimali, l-ambjent u l-interessi tal-
konsumatur, filwaqt li jiżgura l-
funzjonament effettiv tas-suq intern. 
Għandu jinkiseb, u jinżamm fl-Unjoni 
kollha, livell għoli uniformi ta’ protezzjoni 
tas-saħħa u tal-ambjent.

(2) Taħt dak il-qafas legali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni għandha ssirilhom 
valutazzjoni tar-riskju individwali qabel 
ma jiġu awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq 
tal-Unjoni f’konformità mal-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE. L-għan ta’ dik il-
proċedura ta’ awtorizzazzjoni hu li jiżgura 
livell għoli ta’ ħarsien tal-ħajja u s-saħħa 
tal-bniedem, is-saħħa u t-trattament xieraq 
tal-annimali, l-ambjent u l-interessi tal-
konsumatur, filwaqt li jiżgura l-
funzjonament effettiv tas-suq intern. F’dan 
il-kuntest, il-qafas legali xieraq huwa l-
Artikolu 114 TFUE, li jirrifletti dan il-
livell komprensiv ta’ protezzjoni. 
Madankollu, għandu jinkiseb, u jinżamm 
fl-Unjoni kollha, livell għoli uniformi ta’ 
protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza, tal-
ambjent kif ukoll tal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 114 TFUE jiżgura livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, tas-sikurezza, tal-ambjent kif 
ukoll tal-konsumaturi, u għalhekk jagħti protezzjoni komprensiva. L-Artikolu 192(1) TFUE, li 
jiffoka esklussivament fuq aspetti ambjentali, mhuwiex bażi legali xierqa fil-kuntest tal-OĠM.

Emenda 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Taħt dak il-qafas legali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni għandha ssirilhom 
valutazzjoni tar-riskju individwali qabel 
ma jiġu awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq 

(2) Taħt dak il-qafas leġali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni, qabel ma jiġu awtorizzati 
biex jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni, 
għandha ssirilhom valutazzjoni tar-riskju 
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tal-Unjoni f'konformità mal-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE. L-għan ta ' dik il-
proċedura ta' awtorizzazzjoni hu li jiżgura 
livell għoli ta ' ħarsien tal-ħajja u s-saħħa 
tal-bniedem, is-saħħa u t-trattament xieraq 
tal-annimali, l-ambjent u l-interessi tal-
konsumatur, filwaqt li jiżgura l-
funzjonament effettiv tas-suq intern. 
Għandu jinkiseb, u jinżamm fl-Unjoni 
kollha, livell għoli uniformi ta’ protezzjoni 
tas-saħħa u tal-ambjent.

individwali li tqis, f'konformità mal-
Anness II tad-Direttiva 2001/18/KE, l-
effetti diretti u indiretti, dawk immedjati u 
li jittardjaw, kif ukoll l-effetti fit-tul 
kumulattivi tal-OĠM u l-effetti fit-tul 
kumulattivi tal-OĠM u l-prodotti 
fitosanitarji relatati tagħhom, fuq is-
saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent. L-
għan ta' dik il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni hu li jiżgura livell għoli ta' 
ħarsien tal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-
saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, l-
ambjent u l-interessi tal-konsumaturi, 
filwaqt li jiżgura l-funzjonament effettiv 
tas-suq intern. Għandu jinkiseb, u jinżamm 
fl-Unjoni kollha, livell għoli uniformi ta’ 
protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-ispeċifiċità tagħhom, hemm dubji dwar is-sikurezza tal-OĠM. Barra minn hekk, 
huma responsabbli għaż-żieda fl-użu tal-prodotti fitosanitarji. Huwa meħtieġ għalhekk li 
jinbidlu l-modi ta' valutazzjoni użati mill-EFSA.

Emenda 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Taħt dak il-qafas legali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni għandha ssirilhom 
valutazzjoni tar-riskju individwali qabel 
ma jiġu awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq 
tal-Unjoni f'konformità mal-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE. L-għan ta' dik il-
proċedura ta ' awtorizzazzjoni hu li jiżgura 
livell għoli ta ' ħarsien tal-ħajja u s-saħħa 
tal-bniedem, is-saħħa u t-trattament xieraq 
tal-annimali, l-ambjent u l-interessi tal-
konsumatur, filwaqt li jiżgura l-

(2) Taħt dak il-qafas legali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni għandha ssirilhom 
valutazzjoni tar-riskju individwali qabel 
ma jiġu awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq 
tal-Unjoni f’konformità mal-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE, filwaqt li jittieħdu 
inkonsiderazzjoni l-effetti diretti u 
indiretti u dawk immedjati u li jittardjaw, 
kif ukoll l-effetti fit-tul kumulattivi tal-
OĠM, fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent. L-għan ta’ dik il-proċedura ta’



PE539.851v01-00 6/121 AM\1037402MT.doc

MT

funzjonament effettiv tas-suq intern.. Livell 
għoli uniformi ta’ protezzjoni tas-saħħa u 
tal-ambjent għandu jinkiseb u jinżamm fl-
Unjoni kollha.

awtorizzazzjoni, skont il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni, hu li jiżgura livell għoli ta’
ħarsien tal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-
saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, l-
ambjent u l-interessi tal-konsumatur, 
filwaqt li jiżgura l-funzjonament effettiv 
tas-suq intern.. Livell għoli uniformi ta’ 
protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent għandu 
jinkiseb u jinżamm fl-Unjoni kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-kjarifika tal-kontenut fundamentali tal-valutazzjoni tar-riskju kif stipulat fl-Anness II 
tad-Direttiva 2001/18/KE, flimkien ma’ referenza għall-prinċipju ta’ prekawzjoni.

Emenda 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Taħt dak il-qafas legali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni għandha ssirilhom 
valutazzjoni tar-riskju individwali qabel 
ma jiġu awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq 
tal-Unjoni f'konformità mal-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE. L-għan ta' dik il-
proċedura ta' awtorizzazzjoni hu li jiżgura 
livell għoli ta' ħarsien tal-ħajja u s-saħħa 
tal-bniedem, is-saħħa u t-trattament xieraq 
tal-annimali, l-ambjent u l-interessi tal-
konsumatur, filwaqt li jiżgura l-
funzjonament effettiv tas-suq intern. 
Għandu jinkiseb, u jinżamm fl-Unjoni 
kollha, livell għoli uniformi ta’ protezzjoni 
tas-saħħa u tal-ambjent.

(2) Taħt dak il-qafas leġali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni għandha ssirilhom 
valutazzjoni tar-riskju individwali qabel 
ma jiġu awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq 
tal-Unjoni f'konformità mal-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE, filwaqt li jittieħdu 
inkunsiderazzjoni l-effetti diretti u 
indiretti, dawk immedjati u li jittardjaw, 
kif ukoll l-effetti fit-tul kumulattivi, fuq is-
saħħa tal-bniedem, l-annimali u fuq l-
ambjent. L-għan ta' dik il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni hu li jiżgura livell għoli ta' 
ħarsien tal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-
saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, l-
ambjent, il-bijodiversità u l-interessi tal-
konsumatur, filwaqt li jiżgura l-
funzjonament effettiv tas-suq intern. 
Għandu jinkiseb, u jinżamm fl-Unjoni 
kollha, livell għoli uniformi ta’ protezzjoni 
tas-saħħa u tal-ambjent.
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Or. it

Emenda 40
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Taħt dak il-qafas legali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni għandha ssirilhom 
valutazzjoni tar-riskju individwali qabel 
ma jiġu awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq 
tal-Unjoni f'konformità mal-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE. L-għan ta' dik il-
proċedura ta ' awtorizzazzjoni hu li jiżgura 
livell għoli ta ' ħarsien tal-ħajja u s-saħħa 
tal-bniedem, is-saħħa u t-trattament xieraq 
tal-annimali, l-ambjent u l-interessi tal-
konsumatur, filwaqt li jiżgura l-
funzjonament effettiv tas-suq intern.. Livell 
għoli uniformi ta’ protezzjoni tas-saħħa u 
tal-ambjent għandu jinkiseb u jinżamm fl-
Unjoni kollha.

(2) Taħt dak il-qafas legali, l-OĠM għall-
kultivazzjoni għandha ssirilhom 
valutazzjoni tar-riskju individwali qabel 
ma jiġu awtorizzati biex jitqiegħdu fis-suq 
tal-Unjoni f’konformità mal-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE, filwaqt li jittieħdu 
inkonsiderazzjoni l-effetti diretti u 
indiretti u dawk immedjati u li jittardjaw, 
kif ukoll l-effetti fit-tul kumulattivi tal-
OĠM, fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent.. Din il-valutazzjoni tar-riskju 
tipprovdi għal parir xjentifiku biex jiġi 
infurmat il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u huwa segwit minn deċiżjoni 
tal-ġestjoni tar-riskju li jikkunsidra wkoll 
fatturi leġittimi oħra għall-kwistjoni. L-
għan ta’ dik il-proċedura ta’
awtorizzazzjoni hu li jiżgura livell għoli ta’
ħarsien tal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-
saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, l-
ambjent u l-interessi tal-konsumatur, 
filwaqt li jiżgura l-funzjonament effettiv 
tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissupplimenta l-emenda 2 tal-abbozz ta’ rakkomandazzjoni. Minħabba li d-
differenzazzjoni bejn il-valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju hija ta’ importanza 
għolja fil-kuntest ta’ “esklużjoni”, dan il-prinċipju, li huwa stipulat f’kemm il-liġi dwar l-ikel 
Ġenerali kif ukoll fir-Regolament 1829/2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament, 
għandu jitfakkar hawnhekk.
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Emenda 41
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, bħala prijorità, l-
implimentazzjoni tal-Konklużjonijiet tal-
Kunsill Ambjentali adottati fl-
4 ta’ Diċembru 2008, jiġifieri 
implimentazzjoni xierqa tar-rekwiżiti 
legali stipulati fl-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE għall-valutazzjoni 
tar-riskju tal-OĠM. B’mod partikolari, 
għandhom jiġu evalwati bir-reqqa l-effetti 
ambjentali fit-tul tal-uċuħ tar-raba’ 
modifikati ġenetikament u anke l-effetti 
potenzjali tagħhom fuq l-organiżmi mhux 
fil-mira; għandhom jitqiesu kif suppost il-
karatteristiċi tal-ambjenti riċevituri u ż-
żoni ġeografiċi fejn l-uċuħ tar-raba’ 
modifikati ġenetikament ikunu jistgħu 
jiġu kkultivati; u għandhom jiġu evalwati 
l-konsegwenzi ambjentali potenzjali li 
jirriżultaw mill-bidliet fl-użu tal-erbiċidi 
marbuta mal-uċuħ tar-raba’ modifikati 
ġenetikament li huma tolleranti għall-
erbiċidi. B’mod aktar speċifiku, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-abbozz 
tar-Regolament ta’ implimentazzjoni dwar 
il-valutazzjoni tar-riskju tal-OĠM jiġi 
ppreżentat fil-ħin. Dan ir-Regolament ta’ 
implimentazzjoni m’għandux ikun ibbażat 
fuq il-prinċipju tal-ekwivalenza 
sostanzjali u lanqas fuq il-kunċett ta’ 
valutazzjoni komparattiva tas-sikurezza, u 
għandu jiżgura li jittejjbu l-prattiki 
attwali, eż. billi jiġu identifikati b’mod ċar 
l-effetti fit-tul, diretti u indiretti, kif ukoll 
l-inċertezzi xjentifiċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq emenda 3 tal-abbozz ta’ rakkomandazzjoni. L-emenda tikkjarifika r-referenza 
għall-att leġiżlattiv legalment vinkolanti dwar il-valutazzjoni tar-riskju ambjentali li ilu 
mistenni, bl-għan li jittejbu l-prattiki attwali.

Emenda 42
Jan Huitema, Julie Girling

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni tal-
OĠM tal-Unjoni teħtieġ li tqis kif 
mistħoqq ir-riskji u l-possibbiltajiet offruti 
minn innovazzjonijiet fix-xjenza u t-
teknoloġija. B’mod partikolari, żviluppi 
ġodda f’tekniki tat-tnissil tal-pjanti 
jikkontestaw ir-riskji li għandhom 
jitqiesu. Xi tekniki bħal cisgenesis instabu 
li huma sikuri daqs tekniki konvenzjonali 
tat-tnissil tal-pjanti u għalhekk jistgħu
jiġu eżentati mill-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din il-leġiżlazzjoni. Sistema regolatorja 
ffokata għal prodotti OĠM hija 
prekundizzjoni sabiex jitrawmu 
innovazzjonijiet avvanzati f’dan il-qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq emenda 3 tal-abbozz ta’ rakkomandazzjoni. L-emenda tikkjarifika r-referenza 
għall-att leġiżlattiv legalment vinkolanti dwar il-valutazzjoni tar-riskju ambjentali li ilu 
mistenni, bl-għan li jittejbu l-prattiki attwali.

Emenda 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2a (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) L-implimentazzjoni tal-valutazzjoni 
tar-riskju kif stipulat fl-Anness II għad-
Direttiva 2001/18/KE jieħtieġ li jittejjeb, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-effetti 
ambjentali fit-tul tal-uċuħ tar-raba’ 
ġenetikament modifikati u anke l-effetti 
potenzjali tagħhom fuq l-organiżmi mhux 
fil-mira, il-karatteristiċi tal-ambjenti 
riċevituri u ż-żoni ġeografiċi fejn l-uċuħ 
tar-raba’ ġenetikament modifikati jkunu 
jistgħu jiġu kkultivati, il-konsegwenzi 
ambjentali potenzjali li jirriżultaw mill-
bidliet fl-użu tal-erbiċidi marbuta mal-
uċuħ tar-raba’ ġenetikament modifikati li 
huma tolleranti għall-erbiċidi, l-effetti fit-
tul diretti u indiretti, kif ukoll l-inċertezzi 
xjentifiċi. Kwalunkwe titjib bħal dan kif 
ukoll kwalunkwe bidla fl-istatus legali ta’ 
gwida għall-valutazzjoni tar-riskju ta’ 
OĠM jeħtieġu diskussjonijiet profondi u 
għandhom għalhekk jiġu soġġetti għal 
reviżjoni kif suppost tad-
Direttiva 2001/18/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Valutazzjoni tar-Riskju kif stipulat fid-Direttiva 2001/18/KE hija prinċipju essenzjali fil-
proċedura ta’ awtorizzazzjoni għall-OĠM. Kwalunkwe bidla f’dan il-prinċipju, eż. l-istatus 
legali jew il-funzjonalità tiegħu, timmerita dibattitu fil-fond u għalhekk m’għandhiex tiġi 
trattata fl-emenda preżenti għal din id-Direttiva, iżda pjuttost fil-kuntest ta’ reviżjoni tagħha.

Emenda 44
Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2a (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) Il-prinċipju ta’ prekawzjoni għandu 
dejjem jitqies fil-qafas ta’ din id-Direttiva 
u l-implimentazzjoni sussegwenti tagħha.

Or. en

Emenda 45
Gilles Pargneaux

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) Hemm bżonn li jitqies il-prinċipju 
prekawzjonarju fil-qafas ta’ din id-
Direttiva u meta tkun qed tiġi 
implimentata.

Or. fr

Emenda 46
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Hemm bżonn li jitqies il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni fil-qafas ta’ din id-Direttiva u 
meta tkun qed tiġi implimentata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza għall-prinċipju ta’ prekawzjoni diġà ġiet inkluża fil-pożizzjoni tal-ewwel qari 
tal-Parlament Ewropew.
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Emenda 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) Minħabba li l-kumpaniji li 
jipproduċu OĠM huma l-istess li 
jipproduċu l-mediċini u l-pestiċidi, l-
awtoritajiet pubbliċi jeħtieġu li jqisu studji 
indipendenti u imparzjali fil-qasam;

Or. pt

Emenda 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-implimentazzjoni 
tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
4 ta’ Diċembru 2008 dwar l-
implimentazzjoni xierqa tar-rekwiżiti 
legali stipulati fl-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE. Għal dan il-għan, 
il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, mhux 
aktar tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva, proposta leġiżlattiva 
biex dan l-Anness ikun konformi mal-linji 
gwida l-ġodda tal-Awtorità Ewropea dwar 
is-Sigurtà fl-Ikel fir-rigward tal-
valutazzjoni tar-riskji tal-OĠM.

Or. fr

Emenda 49
Lynn Boylan
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f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2b) Fid-dawl tal-kuntest politiku attwali, 
inkluż l-impenn tal-President-elett tal-
Kummissjoni Ewropea li jirrevedi l-
proċedura ta’ awtorizzazzjoni u n-natura 
kontroversjali ħafna li l-kultivazzjoni tal-
OĠM uriet li għandha fl-Ewropa, id-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva għandu jkun 
soġġett għar-reviżjoni tal-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-
OĠM kif stipulat fid-Direttiva 2001/18/KE 
u r-Regolament KE (Nru) 1829/2003, 
sabiex jiġi żgurat li l-ebda OĠM ma huwa 
awtorizzat kontra l-maġġoranza tal-Istati 
Membri u tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2b) Hemm riskji għas-saħħa miżjuda 
marbuta mal-użu ta’ teknoloġiji li ma 
jkunu la ġew ittestjati u lanqas approvati 
minn awtoritajiet kompetenti u imparzjali. 
Hemm bżonn li jiġi żgurat li jitwettqu 
studji indipendenti u imparzjali f’dan il-
qasam, billi jissaħħaħ l-investiment fir-
riċerka sabiex jiżdied l-għarfien xjentifiku 
dwar dawn il-prodotti ġenetikament 
modifikati u l-konsegwenzi tal-użu 
tagħhom; ir-riżultati ta’ studji bħal dawn 
għandhom jiġu ppubblikati u għandu jiġi 
mħeġġeġ dibattitu dwar il-kwistjoni.
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Or. pt

Emenda 51
Gilles Pargneaux

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2b) L-Anness II tad-
Direttiva 2001/18/KE għandu jiġi infurzat 
bl-inklużjoni tal-linji gwida ppubblikati 
mill-EFSA f'Novembru 2010, 
f'konformità mal-konklużjonijiet tal-
Kunsill tal-Ministri tal-Ambjent 
f'Diċembru 2008, dwar il-valutazzjoni 
ambjentali tar-riskji relatati mal-OĠM.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura l-infurzar tal-proċeduri ta' valutazzjoni tal-OĠM. L-EFSA ħadmet biex 
taġġorna l-linji gwida u ppubblikat dokument rivedut f'Novembru 2010. Madankollu, il-
Kummissjoni ma pproponietx proġett sabiex ikun jista' jingħata status normattiv lil dawn id-
dispożizzjonijiet. Huwa għalhekk li din l-emenda tinkludi l-linji gwida tal-EFSA dwar il-
valutazzjoni tar-riskji ambjentali fl-Anness II tad-Direttiva 2001/18/KE u b'hekk tissodisfa t-
tisħiħ fil-leġiżlazzjoni tal-valutazzjoni ċentralizzata.

Emenda 52
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2c) Huwa meħtieġ li jitqies il-kuntest 
politiku, u, b’mod partikolari, l-impenn 
politiku espress fil-15 ta’ Lulju 2014 mill-
President elett tal-Kummissjoni Ewropea 
biex jiġi rivedut malajr il-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet eżistenti applikat għall-



AM\1037402MT.doc 15/121 PE539.851v01-00

MT

organiżmi modifikati ġenetikament. L-
OĠM m’għandhomx jiġu awtorizzati 
kontra r-rieda tal-maġġoranza tal-
gvernijiet eletti b’mod demokratiku u l-
Membri tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkumplimenta l-emenda 4 tal-abbozz ta’ rakkomandazzjoni, u b’mod aktar 
speċifiku tirreferi għad-diskors tas-Sur Juncker fil-Plenarja.

Emenda 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2c) Il-fatt li uċuħ tar-raba’ OĠM 
jiddependu fuq teknoloġiji għaljin kemm 
biex jinkisbu kif ukoll biex jitkabbru, 
flimkien mal-fatt li ż-żrieragħ huma bi 
privattiva, jagħmlu lil dawk l-uċuħ tar-
raba’ bħallikieku huma negozju li jiswa’ 
l-miljuni ta’ dollari li għandu ftit jew xejn 
x’jaqsam mas-sussistenza tal-ikel jew il-
preservazzjoni tal-bijodiversità;

Or. pt

Emenda 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2d (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2d) F’kuntest fejn gruppi ekonomiċi kbar 
qed jimponu l-kultivazzjoni ta’ prodotti bi 
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privattiva, li huma aktar reżistenti u li 
jżidu r-rendiment, l-attività tal-biedja ta’ 
miljuni ta’ nies madwar id-dinja 
tiddependi, sena wara sena, fuq l-użu ta’ 
żrieragħ bi privattiva mingħand dawn il-
gruppi, b’hekk jagħmluha impossibbli 
għalihom biex jissussistu u jżommu 
eżistenza stabbli;

Or. pt

Emenda 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(3) Minbarra l-awtorizzazzjoni biex 
jitqiegħdu fis-suq, jeħtieġ ukoll li l-
varjetajiet ġenetikament modifikati 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-liġi tal-
Unjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' żerrigħat 
u materjal riproduttiv tal-pjanti, kif 
stabbilit b'mod partikolari fid-Direttivi tal-
Kunsill 66/401/KEE6, 66/402/KEE7,
68/193/KEE8, 98/56/KE9, 1999/105/KE10, 
2002/53/KE11, 2002/54/KE12, 
2002/55/KE13, 2002/56/KE14, 
2002/57/KE15 u 2008/90/KE16. Fost dawk 
id-Direttivi, id-Direttivi 2002/53/KE u 
2002/55/KE fihom dispożizzjonijiet li 
jippermettu lill-Istati Membri biex 
jipprojbixxu, f'ċerti kondizzjonijiet 
iddefiniti tajjeb, l-użu ta' varjetà fit-
territorju kollu tagħhom jew f'parti minnu 
jew li jistabbilixxu kondizzjonijiet 
adegwati għall-kultivazzjoni ta' varjetà.

(3) Minbarra l-awtorizzazzjoni biex 
jitqiegħdu fis-suq, jeħtieġ ukoll li l-
varjetajiet ġenetikament modifikati 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-liġi tal-
Unjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' żerrigħat 
u materjal riproduttiv tal-pjanti, kif 
stabbilit b'mod partikolari fid-Direttivi tal-
Kunsill 66/401/KEE6, 66/402/KEE7, 
98/56/KE9, 1999/105/KE10, 2002/53/KE11, 
2002/54/KE12, 2002/55/KE13, 
2002/56/KE14, 2002/57/KE15 u 
2008/90/KE16. Fost dawk id-Direttivi, id-
Direttivi 2002/53/KE u 2002/55/KE fihom 
dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Istati 
Membri biex jipprojbixxu, f'ċerti 
kondizzjonijiet iddefiniti tajjeb, l-użu ta' 
varjetà fit-territorju kollu tagħhom jew 
f'parti minnu jew li jistabbilixxu 
kondizzjonijiet adegwati għall-
kultivazzjoni ta' varjetà.

__________________ __________________
6Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE tal-
14 ta’ Ġunju 1966 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta’ żerriegħa ta’ pjanti tal-għalf (ĠU P 125, 
11.7.1966, p. 2298).

6Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE tal-
14 ta’ Ġunju 1966 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta’ żerriegħa ta’ pjanti tal-għalf (ĠU P 125, 
11.7.1966, p. 2298).

7Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE tal-
14 ta' Ġunju 1966 dwar il-marketing taż-

7Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE tal-
14 ta' Ġunju 1966 dwar il-marketing taż-
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żerriegħa tal-ġwież (ĠU P 125, 11.7.1966, 
p. 2309).

żerriegħa tal-ġwież (ĠU P 125, 11.7.1966, 
p. 2309).

8Direttiva tal-Kunsill 68/193/KEE tad-
9 ta’ April 1968 dwar il-marketing ta’ 
materjal għall-propagazzjoni veġetattiva 
tad-dielja (ĠU L 93, 17.4.1968, p. 15).
9Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE tal-
20 ta' Lulju 1998 dwar il-marketing tal-
materjali tal-propagazzjoni tal-pjanti 
ornamentali (ĠU L 226, 13.8.1998, p. 16).

9Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE tal-
20 ta' Lulju 1998 dwar il-marketing tal-
materjali tal-propagazzjoni tal-pjanti 
ornamentali (ĠU L 226, 13.8.1998, p. 16).

10Direttiva tal-Kunsill 99/105/KE tat-
22 ta' Diċembru 1999 dwar il-marketing ta’ 
materjali riproduttivi tal-foresti (ĠU L 11, 
15.1.2000, p. 17).

10Direttiva tal-Kunsill 99/105/KE tat-
22 ta' Diċembru 1999 dwar il-marketing ta’ 
materjali riproduttivi tal-foresti (ĠU L 11, 
15.1.2000, p. 17).

11Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-varjetajiet 
komuni ta’ katalgi ta’ speċi ta’ pjanti 
agrikoli (ĠU L 193, 20.7.2002, p. 1).

11Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-varjetajiet 
komuni ta’ katalgi ta’ speċi ta’ pjanti 
agrikoli (ĠU L 193, 20.7.2002, p. 1).

12Direttiva tal-Kunsill 2002/54/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq ta’ 
żerriegħa tal-pitravi (ĠU L 193, 20.7.2002, 
p. 12).

12Direttiva tal-Kunsill 2002/54/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq ta’ 
żerriegħa tal-pitravi (ĠU L 193, 20.7.2002, 
p. 12).

13Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-marketing ta’ 
żerrigħat tal-ħxejjex (ĠU L 193, 20.7.2002, 
p. 33).

13Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-marketing ta’ 
żerrigħat tal-ħxejjex (ĠU L 193, 20.7.2002, 
p. 33).

14Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq tal-
patata taż-żerriegħa (ĠU L 193, 20.7.2002, 
p. 60).

14Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq tal-
patata taż-żerriegħa (ĠU L 193, 20.7.2002, 
p. 60).

15Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-marketing taż-
żerriegħa ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra
(ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74).

15Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-marketing taż-
żerriegħa ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra
(ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74).

16Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE tad-
29 ta' Settembru 2008 dwar il-
kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-
propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti 
tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-
frott (ĠU L 267, 8.10.2008, p. 8).

16Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE tad-
29 ta' Settembru 2008 dwar il-
kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-
propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti 
tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-
frott (ĠU L 267, 8.10.2008, p. 8).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiġi protetta l-ispeċifiċità tad-dielja u tal-prodotti tat-territorju b'valur 
miżjud għoli.

Emenda 56
Lorenzo Fontana

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(4) Ladarba OĠM jkun awtorizzat għal 
skopijiet ta' kultivazzjoni f'konformità mal-
qafas legali tal-Unjoni dwar l-OĠM u 
jikkonforma, fir-rigward tal-varjetà li 
għandha titqiegħed fis-suq, mar-rekwiżiti 
tal-liġi tal-Unjoni dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' żerrigħat u materjal riproduttiv tal-
pjanti, l-Istati Membri mhumiex 
awtorizzati biex jipprojbixxu, jirrestrinġu,
jew jimpedixxu ċ-ċirkolazzjoni ħielsa fit-
territorju tagħhom, ħlief f'kondizzjonijiet 
iddefiniti mil-liġi tal-Unjoni.

(4) Ladarba OĠM jkun awtorizzat għal 
skopijiet ta' kultivazzjoni f'konformità mal-
qafas legali tal-Unjoni dwar l-OĠM u 
jikkonforma, fir-rigward tal-varjetà li 
għandha titqiegħed fis-suq, mar-rekwiżiti 
tal-liġi tal-Unjoni dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' żerrigħat u materjal riproduttiv tal-
pjanti, l-Istati Membri xorta waħda jistgħu 
jawtorizzaw projbizzjoni, jillimitaw l-użu
jew jimpedixxu ċ-ċirkolazzjoni ħielsa fit-
territorju tagħhom.

Or. it

Emenda 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(4) Ladarba OĠM jkun awtorizzat għal 
skopijiet ta' kultivazzjoni f'konformità mal-
qafas legali tal-Unjoni dwar l-OĠM u 
jikkonforma, fir-rigward tal-varjetà li 
għandha titqiegħed fis-suq, mar-rekwiżiti 
tal-liġi tal-Unjoni dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' żerrigħat u materjal riproduttiv tal-
pjanti, l-Istati Membri mhumiex 

Ladarba OĠM jkun awtorizzat għal 
skopijiet ta' kultivazzjoni f'konformità mal-
qafas legali tal-Unjoni dwar l-OĠM u 
jikkonforma, fir-rigward tal-varjetà li 
għandha titqiegħed fis-suq, mar-rekwiżiti 
tal-liġi tal-Unjoni dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' żerrigħat u materjal riproduttiv tal-
pjanti, l-Istat Membru li awtorizza dan l-
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awtorizzati biex jipprojbixxu, jirrestrinġu,
jew jimpedixxu ċ-ċirkolazzjoni ħielsa fit-
territorju tagħhom, ħlief f'kondizzjonijiet 
iddefiniti mil-liġi tal-Unjoni.

OĠM għal skopijiet ta' kultivazzjoni,
mhux awtorizzat jipprojbixxi, jirrestrinġi,
jew jimpedixxi ċ-ċirkolazzjoni ħielsa fit-
territorju tiegħu, ħlief f'kondizzjonijiet 
iddefiniti mil-liġi tal-Unjoni. L-Istati 
Membri li ma awtorizzawx OĠM għal 
skopijiet ta' kultivazzjoni huma 
awtorizzati li jipprojbixxu, jirrestrinġu jew 
jimpedixxu ċ-ċirkolazzjoni ħielsa fit-
territorju tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li jawtorizzaw l-OĠM u l-kultivazzjoni tagħhom għandhom jaċċettaw l-
għażla tagħhom u jmorru sal-aħħar tal-loġika ta' awtorizzazzjoni. Ma jidhirx aċċettabbli li 
tiġi awtorizzata l-kultivazzjoni għal skop ta' annwalità wieħed, mingħajr ma jiġi assunti l-
konsegwenzi f'termini ta' konsum u esportazzjoni, speċjalment lejn il-pajjiżi foqra. Barra minn 
hekk, it-titolu tad-Direttiva għandu jkun ċar u jkollu konsegwenzi prattiċi, il-libertà vera tal-
Istati Membri f'dan il-qasam tikkonsisti wkoll fiċ-ċaħda taċ-ċirkolazzjoni ta' OĠM li kien ġie 
miċħud għal skopijiet ta' dikultivazzjoni.

Emenda 58
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(4) Ladarba OĠM jkun awtorizzat għal 
skopijiet ta' kultivazzjoni f'konformità mal-
qafas legali tal-Unjoni dwar l-OĠM u 
jikkonforma, fir-rigward tal-varjetà li 
għandha titqiegħed fis-suq, mar-rekwiżiti 
tal-liġi tal-Unjoni dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' żerrigħat u materjal riproduttiv tal-
pjanti, l-Istati Membri mhumiex
awtorizzati biex jipprojbixxu, jirrestrinġu, 
jew jimpedixxu ċ-ċirkolazzjoni ħielsa fit-
territorju tagħhom, ħlief f'kondizzjonijiet 
iddefiniti mil-liġi tal-Unjoni.

(4) Ladarba OĠM jkun awtorizzat għal 
skopijiet ta' kultivazzjoni f'konformità mal-
qafas legali tal-Unjoni dwar l-OĠM u 
jikkonforma, fir-rigward tal-varjetà li 
għandha titqiegħed fis-suq, mar-rekwiżiti 
tal-liġi tal-Unjoni dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' żerrigħat u materjal riproduttiv tal-
pjanti, l-Istati Membri huma awtorizzati 
biex jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-
preżenza tagħhom fit-territorju tagħhom.

Or. fr
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Emenda 59
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(5) L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta '
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri. Il-
kwistjonijiet relatati mat-tqegħid fis-suq u 
l-importazzjoni tal-OĠM, għandhom 
jibqgħu regolati fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi ppreservat is-suq intern. Madankollu, 
il-kultivazzjoni tista ' teħtieġ aktar 
flessibbiltà f ' ċerti sitwazzjonijiet billi hija 
kwistjoni b ' dimensjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali b ' saħħithom minħabba 
r-rabta tagħha mal-użu tal-art, l-istrutturi 
agrikoli lokali u l-protezzjoni jew iż-
żamma tal-abitati, l-ekosistemi u l-
pajsaġġi. Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
uniformi, b'mod partikolari l-proċess ta'
valutazzjoni ma għandux jiġi affettwat 
ħażin minn tali flessibbiltà.

(5) L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta’
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri. Il-
kwistjonijiet relatati mat-tqegħid fis-suq u 
l-importazzjoni tal-OĠM, għandhom 
jibqgħu regolati fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi ppreservat is-suq intern. Madankollu, 
il-kultivazzjoni tista’ teħtieġ aktar 
flessibbiltà f’ċerti sitwazzjonijiet billi hija 
kwistjoni b’dimensjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali b’saħħithom minħabba r-
rabta tagħha mal-użu tal-art, l-istrutturi 
agrikoli lokali u l-protezzjoni jew iż-
żamma tal-abitati, l-ekosistemi u l-
pajsaġġi. Barra minn hekk, il-valutazzjoni 
armonizzata tar-riskji għas-saħħa u l-
ambjent tista’ ma tindirizzax l-impatti 
possibbli kollha tal-kultivazzjoni tal-OĠM 
fir-reġjuni differenti u fl-ekosistemi 
lokali. Skont l-Artikolu 2(2) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), l-Istati Membri huma 
intitolati li jkollhom il-possibbiltà li 
jadottaw atti legalment vinkolanti li 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni effettiva tal-OĠM jew ta’ 
gruppi ta’ OĠM definiti mill-wiċċ tar-
raba’ jew xi karatteristika oħra jew tal-
OĠM kollha fit-territorju tagħhom kollu 
jew f’parti minnu ladarba awtorizzati fil-
livell tal-Unjoni. Madankollu, il-proċedura 
ta’ awtorizzazzjoni uniformi, b’mod 
partikolari l-proċess ta’ valutazzjoni ma 
għandux jiġi affettwat ħażin minn tali 
flessibbiltà.

Or. en
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Emenda 60
Françoise Grossetête

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(5) L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta' 
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri. Il-
kwistjonijiet relatati mat-tqegħid fis-suq u 
l-importazzjoni tal-OĠM għandhom
jibqgħu regolati fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi ppreservat is-suq intern. Madankollu, 
il-kultivazzjoni tista' teħtieġ aktar 
flessibbiltà f'ċerti sitwazzjonijiet billi hija 
kwistjoni b'dimensjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali b'saħħithom minħabba r-
rabta tagħha mal-użu tal-art, l-istrutturi 
agrikoli lokali u l-protezzjoni jew iż-
żamma tal-abitati, l-ekosistemi u l-
pajsaġġi. Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
uniformi, b'mod partikolari l-proċess ta' 
valutazzjoni ma għandux jiġi affettwat 
ħażin minn tali flessibbiltà.

(5) L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta' 
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri. Huwa 
għalhekk essenzjali li l-kwistjonijiet
relatati mat-tqegħid fis-suq u l-
importazzjoni tal-OĠM jibqgħu regolati 
fil-livell tal-Unjoni biex jiġi ppreservat is-
suq intern. Madankollu, il-kultivazzjoni 
tista' teħtieġ aktar flessibbiltà f'ċerti 
sitwazzjonijiet billi hija kwistjoni 
b'dimensjonijiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali b'saħħithom minħabba r-rabta tagħha 
mal-użu tal-art, l-istrutturi agrikoli lokali u 
l-protezzjoni jew iż-żamma tal-abitati, l-
ekosistemi u l-pajsaġġi. Il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni uniformi, b'mod partikolari 
l-proċess ta' valutazzjoni ma għandux jiġi 
affettwat ħażin minn tali flessibbiltà u 
m'għandiex tikkontesta r-rwol ċentrali 
tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-
Ikel (EFSA) f'din il-proċedura.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni u l-proċess ta' valutazzjoni fil-livell Ewropew għandhom 
ikunu ssalvagwardjati kemm jista' jkun sabiex jiġi evitat li din il-leġiżlazzjoni ma 
tikkostitwixxix preċedent għar-rinazzjonalizzazzjoni ta' regolamenti oħra Ewropej.

Emenda 61
Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(5) L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta '
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri. Il-
kwistjonijiet relatati mat-tqegħid fis-suq u 
l-importazzjoni tal-OĠM għandhom 
jibqgħu regolati fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi ppreservat is-suq intern. Madankollu, 
il-kultivazzjoni tista ' teħtieġ aktar 
flessibbiltà f ' ċerti sitwazzjonijiet billi hija 
kwistjoni b ' dimensjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali b ' saħħithom minħabba 
r-rabta tagħha mal-użu tal-art, l-istrutturi 
agrikoli lokali u l-protezzjoni jew iż-
żamma tal-abitati, l-ekosistemi u l-
pajsaġġi. Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
uniformi, b'mod partikolari l-proċess ta'
valutazzjoni ma għandux jiġi affettwat 
ħażin minn tali flessibbiltà.

(5) L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta’
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri. Il-
kwistjonijiet relatati mat-tqegħid fis-suq u 
l-importazzjoni tal-OĠM għandhom 
jibqgħu regolati fil-livell tal-Unjoni. 
Madankollu, il-kultivazzjoni tista’ teħtieġ 
aktar flessibbiltà f’ċerti sitwazzjonijiet billi 
hija kwistjoni b’dimensjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali b’saħħithom minħabba r-
rabta tagħha mal-użu tal-art, l-istrutturi 
agrikoli lokali u l-protezzjoni jew iż-
żamma tal-abitati, l-ekosistemi u l-
pajsaġġi. Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
uniformi, b’mod partikolari l-proċess ta’
valutazzjoni ma għandux jiġi affettwat 
ħażin minn tali flessibbiltà. Barra minn 
hekk, il-valutazzjoni armonizzata tar-
riskji għas-saħħa u l-ambjent tista’ ma 
tindirizzax l-impatti possibbli kollha tal-
kultivazzjoni tal-OĠM fir-reġjuni 
differenti u fl-ekosistemi lokali. Skont l-
Artikolu 2(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), l-Istati Membri huma intitolati li 
jkollhom il-possibbiltà li jadottaw il-
kultivazzjoni legalment effettiva ta’ OĠM 
jew ta’ gruppi ta’ OĠM definiti mill-wiċċ 
tar-raba’ jew xi karatteristika oħra jew 
tal-OĠM kollha fit-territorju tagħhom 
kollu jew f’parti minnu ladarba 
awtorizzati fil-livell tal-Unjoni. 
Madankollu, il-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni komuni, b’mod partikolari 
l-proċess ta’ evalwazzjoni, m'għandhiex 
tiġi affettwata ħażin minn din il-
flessibbiltà.

Or. en
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Emenda 62
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(5) L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta' 
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri. Il-
kwistjonijiet relatati mat-tqegħid fis-suq u 
l-importazzjoni tal-OĠM għandhom 
jibqgħu regolati fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi ppreservat is-suq intern. Madankollu, 
il-kultivazzjoni tista' teħtieġ aktar 
flessibbiltà f'ċerti sitwazzjonijiet billi hija 
kwistjoni b'dimensjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali b'saħħithom minħabba r-
rabta tagħha mal-użu tal-art, l-istrutturi 
agrikoli lokali u l-protezzjoni jew iż-
żamma tal-abitati, l-ekosistemi u l-
pajsaġġi. Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
uniformi, b'mod partikolari l-proċess ta' 
valutazzjoni ma għandux jiġi affettwat 
ħażin minn tali flessibbiltà.

L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta' 
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri.
Madankollu, il-kwistjonijiet relatati mat-
tqegħid fis-suq u l-importazzjoni tal-OĠM, 
iżda wkoll il-valutazzjoni tar-riskji 
sanitarji u ambjentali, għandhom jibqgħu 
regolati fil-livell tal-Unjoni biex jiġi 
ppreservat is-suq intern u livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem bħal 
dak stabbilit fit-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Madankollu, il-kultivazzjoni tista' teħtieġ 
aktar flessibbiltà f'ċerti sitwazzjonijiet billi 
hija kwistjoni b'dimensjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali b'saħħithom minħabba r-
rabta tagħha mal-użu tal-art, l-istrutturi 
agrikoli lokali u l-protezzjoni jew iż-
żamma tal-abitati, l-ekosistemi, il-pajsaġġi
u l-ġenotipi naturali tal-pjanti. Il-
proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi, 
b'mod partikolari l-proċess ta' valutazzjoni 
ma għandux jiġi affettwat ħażin minn tali 
flessibbiltà meta dan isir bl-ogħla 
standards u din tintegra l-valutazzjoni tar-
riskji kollha possibbli fuq is-saħħa u l-
konsegwenzi kollha possibbli tal-
introduzzjoni ta' OĠM fuq in-natura u l-
ambjent.

Or. fr

Emenda 63
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 5
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(5) L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta '
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri. Il-
kwistjonijiet relatati mat-tqegħid fis-suq u 
l-importazzjoni tal-OĠM għandhom 
jibqgħu regolati fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi ppreservat is-suq intern. Madankollu, 
il-kultivazzjoni tista ' teħtieġ aktar 
flessibbiltà f ' ċerti sitwazzjonijiet billi hija 
kwistjoni b ' dimensjonijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali b ' saħħithom minħabba 
r-rabta tagħha mal-użu tal-art, l-istrutturi 
agrikoli lokali u l-protezzjoni jew iż-
żamma tal-abitati, l-ekosistemi u l-
pajsaġġi. Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
uniformi, b'mod partikolari l-proċess ta'
valutazzjoni ma għandux jiġi affettwat 
ħażin minn tali flessibbiltà.

(5) L-esperjenza wriet li l-kultivazzjoni ta’
OĠM hija kwistjoni li tiġi indirizzata aktar 
fil-fond fil-livell tal-Istati Membri, 
minħabba li jeżistu interpretazzjonijiet 
xjentifiċi u valutazzjonijiet politiċi 
differenti ta’ riskji. Il-kwistjonijiet relatati 
mat-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni tal-
OĠM għandhom jibqgħu regolati fil-livell
tal-Unjoni biex jiġi ppreservat is-suq 
intern. Madankollu, il-kultivazzjoni tista’
teħtieġ aktar flessibbiltà f’ċerti 
sitwazzjonijiet billi hija kwistjoni 
b’dimensjonijiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali b’saħħithom minħabba r-rabta 
tagħha mal-użu tal-art, l-istrutturi agrikoli 
lokali u l-protezzjoni jew iż-żamma tal-
abitati, l-ekosistemi u l-pajsaġġi. Il-
proċedura ta’ awtorizzazzjoni uniformi, 
b’mod partikolari l-proċess ta’ valutazzjoni 
ma għandux jiġi affettwat ħażin minn tali 
flessibbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kompatibbli mal-Emenda 5 tal-abbozz ta’ rakkomandazzjoni.

Emenda 64
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 5a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(5a) Huwa għalhekk meħtieġ li tiġi 
infurzata l-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
komuni armonizzata fil-livell Ewropew, 
b'tali mod li din tkun tinkludi l-
valutazzjoni tar-riskji sanitarji u 
ambjentali, mhux biss fit-territorju kollu 
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tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll fil-livell 
lokali, permezz tal-analiżi tal-impatti 
potenzali fuq l-ekosistemi lokali. 
Valutazzjoni ċentralizzata, kompluta, 
verament indipendenti u infurzata biss 
tista' tippermetti li tiżgura livell għoli ta' 
sikurezza stabbilit mit-Trattati. Dan 
jeħtieġ li l-Istati Membri kollha jkunu 
involuti f'din il-valutazzjoni biex jiżguraw 
pluralità ta' pożizzjonijiet u jsostnu d-
diskussjonijiet xjentifiċi u etiċi bl-
ispeċifiċitajiet lokali ta' kull Stat Membru.

Or. fr

Emenda 65
Lynn Boylan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 6

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(6) Biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni tal-OĠM, xi Stati Membri 
rrikorrew għall-klawżoli ta' salvagwardja u 
l-miżuri ta' emerġenza skont l-Artikolu 23 
tad-Direttiva 2001/18/KE u l-Artikolu 34 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 bħala 
r-riżultat ta' informazzjoni ġdida jew 
addizzjonali, skont xi jkun il-każ, li saret 
disponibbli wara d-data tal-kunsens u li 
taffettwa l-valutazzjoni tar-riskju 
ambjentali jew il-valutazzjoni mill-ġdid ta'
informazzjoni eżistenti. Stati Membri 
oħrajn użaw il-proċedura ta ' notifika 
stabbilita fl-Artikolu 114(5) u (6) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) li titlob li jitressqu provi 
xjentifiċi ġodda relatati mal-protezzjoni 
tal-ambjent jew tal-ambjent tax-xogħol. 
Barra minn hekk, il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet kien partikolarment diffiċli 
fir-rigward tal-kultivazzjoni tal-OĠM, fid-
dawl tal-espressjoni ta ' tħassib nazzjonali 
li mhuwiex marbut biss mas-sikurezza tal-

(ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
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OĠM għas-saħħa jew l-ambjent.

Or. en

Emenda 66
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 6

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(6) Biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni tal-OĠM, xi Stati Membri 
rrikorrew għall-klawżoli ta' salvagwardja u 
l-miżuri ta' emerġenza skont l-Artikolu 23 
tad-Direttiva 2001/18/KE u l-Artikolu 34 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 bħala 
r-riżultat ta' informazzjoni ġdida jew 
addizzjonali, skont xi jkun il-każ, li saret 
disponibbli wara d-data tal-kunsens u li 
taffettwa l-valutazzjoni tar-riskju 
ambjentali jew il-valutazzjoni mill-ġdid ta' 
informazzjoni eżistenti. Stati Membri 
oħrajn użaw il-proċedura ta' notifika 
stabbilita fl-Artikolu 114(5) u (6) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) li titlob li jitressqu provi 
xjentifiċi ġodda relatati mal-protezzjoni 
tal-ambjent jew tal-ambjent tax-xogħol. 
Barra minn hekk, il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet kien partikolarment diffiċli 
fir-rigward tal-kultivazzjoni tal-OĠM, fid-
dawl tal-espressjoni ta' tħassib nazzjonali li 
mhuwiex marbut biss mas-sikurezza tal-
OĠM għas-saħħa jew l-ambjent.

(6) Biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni tal-OĠM, xi Stati Membri 
rrikorrew għall-klawżoli ta' salvagwardja u 
l-miżuri ta' emerġenza skont l-Artikolu 23 
tad-Direttiva 2001/18/KE u l-Artikolu 34 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 bħala 
r-riżultat ta' informazzjoni ġdida jew 
addizzjonali, skont xi jkun il-każ, li saret 
disponibbli wara d-data tal-kunsens u li 
taffettwa l-valutazzjoni tar-riskju 
ambjentali jew il-valutazzjoni mill-ġdid ta' 
informazzjoni eżistenti. Stati Membri 
oħrajn użaw il-proċedura ta' notifika 
stabbilita fl-Artikolu 114(5) u (6) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) li titlob li jitressqu provi 
xjentifiċi ġodda relatati mal-protezzjoni 
tal-ambjent jew tal-ambjent tax-xogħol. 
Barra minn hekk, il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet kien partikolarment diffiċli 
fir-rigward tal-kultivazzjoni tal-OĠM, fid-
dawl tal-espressjoni ta' tħassib nazzjonali li 
mhuwiex marbut biss mas-sikurezza tal-
OĠM għas-saħħa jew l-ambjent. Dan it-
tħassib nazzjonali jaffettwa lin-
notifikaturi/applikanti li għandhom b'mod 
obbligatorju jqisu dan, mingħajr ma 
jqiegħdu l-ebda pressjoni fuq l-Istati 
Membri, fl-applikazzjonijiet futuri 
tagħhom għall-awtorizzazzjoni ta' 
kultivazzjoni fis-suq Ewropew.

Or. fr
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Emenda 67
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 6

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(6) Biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni tal-OĠM, xi Stati Membri 
rrikorrew għall-klawżoli ta' salvagwardja u 
l-miżuri ta' emerġenza skont l-Artikolu 23 
tad-Direttiva 2001/18/KE u l-Artikolu 34 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 bħala 
r-riżultat ta' informazzjoni ġdida jew 
addizzjonali, skont xi jkun il-każ, li saret 
disponibbli wara d-data tal-kunsens u li 
taffettwa l-valutazzjoni tar-riskju 
ambjentali jew il-valutazzjoni mill-ġdid ta'
informazzjoni eżistenti. Stati Membri 
oħrajn użaw il-proċedura ta ' notifika 
stabbilita fl-Artikolu 114(5) u (6) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) li titlob li jitressqu provi 
xjentifiċi ġodda relatati mal-protezzjoni 
tal-ambjent jew tal-ambjent tax-xogħol.
Barra minn hekk, il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet kien partikolarment diffiċli 
fir-rigward tal-kultivazzjoni tal-OĠM, fid-
dawl tal-espressjoni ta' tħassib nazzjonali 
li mhuwiex marbut biss mas-sikurezza tal-
OĠM għas-saħħa jew l-ambjent.

(6) Biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni tal-OĠM, xi Stati Membri 
rrikorrew għall-klawżoli ta’ salvagwardja u 
l-miżuri ta’ emerġenza skont l-Artikolu 23 
tad-Direttiva 2001/18/KE u l-Artikolu 34 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 bħala 
r-riżultat ta’ informazzjoni ġdida jew 
addizzjonali, skont xi jkun il-każ, li saret 
disponibbli wara d-data tal-kunsens u li 
taffettwa l-valutazzjoni tar-riskju 
ambjentali jew il-valutazzjoni mill-ġdid ta’
informazzjoni eżistenti. Stati Membri 
oħrajn użaw il-proċedura ta’ notifika 
stabbilita fl-Artikolu 114(5) u (6) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) li titlob li jitressqu provi 
xjentifiċi ġodda relatati mal-protezzjoni 
tal-ambjent jew tal-ambjent tax-xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qatt ma setgħet tirrifjuta s-suspett li wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-
proposta kien li ‘tikkonvinċi’ lill-Istati Membri kritiċi tal-OĠM biex jivvutaw favur (jew 
għall-inqas jastjenu) fir-rigward ta’ deċiżjonijiet ta’ awtorizzazzjoni tal-OĠM. Sabiex ma 
jkunx hemm lok għal dawn is-suspetti, ir-referenzi kollha għall-“proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet ikkumplikat” għandhom jiġu evitati.
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Emenda 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

/Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 6a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(6a) Stat Membru għandu jkun jista' 
jissospendi f'kull ħin l-awtorizzazzjoni ta' 
kultivazzjoni ta' OĠM, jekk iqis li l-
kultivazzjoni inkwistjoni tkun ta' 
detriment għall-benesseri tal-persuni u 
għall-ambjent tat-territorju kkonċernat u, 
mingħajr ma jistenna evidenza xjentifika 
li tikkontradixxi s-sikurezza tal-prodott 
għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent.
Din id-deċiżjoni sospensiva għandha tkun 
akkumpanjata minn kumpens lill-
produtturi kkonċernati, skont it-telf stmat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi rrispettata l-idea tal-libertà tal-Istati Membri fil-kultivazzjoni tal-OĠM, għandha 
tiġi offruta l-possibbiltà għal Stat biex jerġa' jikkunsidra deċiżjoni tal-passat, skont il-
prinċipju prekawzjonarju u tal-interess nazzjonali.

Emenda 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7) F'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma għaldaqstant 
intitolati għall-possibbiltà li jiddeċiedu, 
waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni jew 
wara, biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju 
tagħhom bl-effett li jeskludu l-
kultivazzjoni ta' OĠM speċifiku fit-

(7) F’konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma għaldaqstant 
intitolati għall-possibbiltà li jiddeċiedu, 
waqt il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni jew 
wara, biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ OĠM fit-territorju 
tagħhom bl-effett li jeskludu l-
kultivazzjoni ta’ OĠM speċifiku fit-
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territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru. F'dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom, 
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li jiddeċiedu 
jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba'
OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta' OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta'
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
independenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta' OĠM fi 
prodotti oħra. L-għoti ta' dik il-possibbiltà 
lill-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam 
tal-OĠM. Fl-istess ħin, il-libertà tal-għażla 
għall-konsumaturi, il-bdiewa u l-operaturi 
għandha titħares filwaqt li tingħata aktar 
ċarezza lill-partijiet interessati affettwati 
dwar il-kultivazzjoni ta ' OĠM fl-Unjoni. 
Għaldaqstant, din id-Direttiva għandha 
tiffaċilita l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern.

territorju kollu jew parti minnu ta’ dak l-
Istat Membru. F’dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom, 
f’konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li jiddeċiedu 
jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba’
OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta’ OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta’
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
indipendenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta’ OĠM fi 
prodotti oħra fit-territorju tagħhom jew 
f’żoni tal-konfini tal-Istati Membri ġirien. 
L-għoti ta’ dik il-possibbiltà lill-Istati 
Membri għandha tiffaċilita l-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam tal-OĠM. 
Fl-istess ħin, il-libertà tal-għażla għall-
konsumaturi, il-bdiewa u l-operaturi 
għandha titħares filwaqt li tingħata aktar 
ċarezza lill-partijiet interessati affettwati 
dwar il-kultivazzjoni ta’ OĠM fl-Unjoni. 
Għaldaqstant, din id-Direttiva għandha 
tiffaċilita l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern.

Or. en

Emenda 70
Jan Huitema

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7) F'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma 
għaldaqstant intitolati għall-possibbiltà li 
jiddeċiedu, waqt il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni jew wara, biex jirrestrinġu 
jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM 

(7) Jidher xieraq li lill-Istati Membri 
tingħatalhom, f’konformità mal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li 
jiddeċiedu jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ 
tar-raba’ OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
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fit-territorju tagħhom bl-effett li jeskludu 
l-kultivazzjoni ta' OĠM speċifiku fit-
territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru. F'dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom, 
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li jiddeċiedu 
jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba'
OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta' OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta'
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
independenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta' OĠM fi 
prodotti oħra. L-għoti ta' dik il-possibbiltà 
lill-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam 
tal-OĠM. Fl-istess ħin, il-libertà tal-għażla 
għall-konsumaturi, il-bdiewa u l-operaturi 
għandha titħares filwaqt li tingħata aktar 
ċarezza lill-partijiet interessati affettwati 
dwar il-kultivazzjoni ta ' OĠM fl-Unjoni.
Għaldaqstant, din id-Direttiva għandha 
tiffaċilita l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern.

riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta’ OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta’
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
indipendenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta’ OĠM fi 
prodotti oħra. L-għoti ta’ dik il-possibbiltà 
lill-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam 
tal-OĠM. Fl-istess ħin, il-libertà tal-għażla 
għall-konsumaturi, il-bdiewa u l-operaturi 
għandha titħares eż. għal dawk li jixtiequ 
jużaw uċuħ tar-raba’ li jitqiesu bħala 
sikuri kif konkluż mill-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel filwaqt li tingħata 
aktar ċarezza lill-partijiet interessati 
affettwati dwar il-kultivazzjoni ta’ OĠM 
fl-Unjoni Għaldaqstant, din id-Direttiva 
għandha tiffaċilita l-funzjonament bla xkiel 
tas-suq intern.

Or. en

Emenda 71
Valentinas Mazuronis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7) F'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma 
għaldaqstant intitolati għall-possibbiltà li 
jiddeċiedu, waqt il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni jew wara, biex jirrestrinġu 
jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM 

(7) F’dan il-kuntest, jidher xieraq li lill-
Istati Membri tingħatalhom, f'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, aktar 
flessibbiltà li jiddeċiedu jekk jixtiqux 
jikkultivaw uċuħ tar-raba’ OĠM fit-
territorju tagħhom jew le mingħajr ma 
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fit-territorju tagħhom bl-effett li jeskludu 
l-kultivazzjoni ta' OĠM speċifiku fit-
territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru. F'dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom, 
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li jiddeċiedu 
jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba'
OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta' OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta'
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
independenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta' OĠM fi 
prodotti oħra. L-għoti ta' dik il-possibbiltà 
lill-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-
qasam tal-OĠM. Fl-istess ħin, il-libertà 
tal-għażla għall-konsumaturi, il-bdiewa u 
l-operaturi għandha titħares filwaqt li 
tingħata aktar ċarezza lill-partijiet 
interessati affettwati dwar il-kultivazzjoni 
ta ' OĠM fl-Unjoni. Għaldaqstant, din id-
Direttiva għandha tiffaċilita l-
funzjonament bla xkiel tas-suq intern.

jaffettwaw il-valutazzjoni tar-riskju 
pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta’ OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta’
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
indipendenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma meħtieġa li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta’ OĠM fi 
prodotti oħra fit-territorju tagħhom. L-
Istati Membri huma meħtieġa li 
jikkoperaw mal-Istati Membri ġirien bl-
għan li tiġi żgurata kondiviżjoni xierqa ta’ 
informazzjoni, sabiex tiġi evitata l-
kontaminazzjoni transkonfinali bl-OĠM.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Naqblu li l-OĠM jistgħu jikkawżaw kontaminazzjoni transkonfinali ta’ uċuħ tar-raba’ u tal-
bijodiversità. Għal din ir-raġuni, l-Istati Membri għandhom jikkoperaw sabiex jipprevjenu 
din il-kontaminazzjoni u jiskambjaw informazzjoni dwar kultivazzjoni possibbli ta’ OĠM 
viċin tal-konfini tagħhom.

Emenda 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7) F'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma 
għaldaqstant intitolati għall-possibbiltà li 
jiddeċiedu, waqt il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni jew wara, biex jirrestrinġu 
jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM 
fit-territorju tagħhom bl-effett li jeskludu 
l-kultivazzjoni ta' OĠM speċifiku fit-
territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru. F'dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom, 
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li jiddeċiedu 
jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba' 
OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta' OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u 
independenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta' OĠM fi 
prodotti oħra. L-għoti ta' dik il-possibbiltà 
lill-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-
qasam tal-OĠM. Fl-istess ħin, il-libertà 
tal-għażla għall-kosumaturi, il-bdiewa u l-
operaturi għandha tiġi ppreservata filwaqt 
li tingħata aktar ċarezza lill-partijiet 
interessati affettwati dwar il-kultivazzjoni 
ta' OĠM fl-Unjoni. Għaldaqstant, din id-
Direttiva hija kompatibbli mal-
funzjonament bla xkiel tas-suq intern.

(7) F'dan il-kuntest, jidher xieraq li lill-
Istati Membri tingħatalhom, f'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, aktar 
flessibbiltà li jiddeċiedu jekk jixtiqux 
jikkultivaw jew jikkummerċjalizzaw uċuħ 
tar-raba' OĠM fit-territorju tagħhom jew 
le, f'forma ta' materji prima mill-ħsad jew 
prodotti trasformati mill-industrija 
agroalimentari, mingħajr ma jaffettwaw il-
valutazzjoni tar-riskju pprovduta fis-
sistema tal-awtorizzazzjonijiet ta ' OĠM 
mill-Unjoni, kemm waqt il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u 
independenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma meħtieġa li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta ' OĠM fi 
prodotti oħra fit-territorju tagħhom u fiż-
żoni tal-fruntieri ma' Stati Membri ġirien.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri, skont il-prinċipju prekawzjonarju, għandhom ikunu jistgħu jirrifjutaw it-
tqegħid fis-suq u għalhekk l-importazzjonijiet ta' OĠM. Is-sikurezza tal-konsumaturi għandha 
tieħu preċedenza fuq l-interessi tal-industriji agroalimentari.
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Emenda 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7) F'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma għaldaqstant 
intitolati għall-possibbiltà li jiddeċiedu, 
waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni jew 
wara, biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju 
tagħhom bl-effett li jeskludu l-
kultivazzjoni ta' OĠM speċifiku fit-
territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru. F'dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom, 
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li jiddeċiedu 
jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba' 
OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta' OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
indipendenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta' OĠM fi 
prodotti oħra. L-għoti ta' dik il-possibbiltà 
lill-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam 
tal-OĠM. Fl-istess ħin, il-libertà tal-għażla
għall-kosumaturi, il-bdiewa u l-operaturi 
għandha tiġi ppreservata filwaqt li tingħata 
aktar ċarezza lill-partijiet interessati 
affettwati dwar il-kultivazzjoni ta' OĠM fl-
Unjoni. Għaldaqstant, din id-Direttiva 
għandha tiffaċilita l-funzjonament bla 
xkiel tas-suq intern.

(7) F'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri għandhom
għaldaqstant ikunu intitolati għall-
possibbiltà li jiddeċiedu, waqt il-proċedura 
ta' awtorizzazzjoni jew wara, biex 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 
ta' OĠM fit-territorju tagħhom bl-effett li 
jeskludu l-kultivazzjoni ta' OĠM speċifiku 
fit-territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru. F'dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom, 
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li jiddeċiedu 
jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba' 
OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta' OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
independenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma meħtieġa li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta' OĠM fi 
prodotti oħra, fit-territorju tagħhom u fiż-
żoni tal-konfini ma' Stati Membri ġirien. 
L-għoti ta' dik il-possibbiltà lill-Istati 
Membri għandha tiffaċilita l-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam tal-OĠM. 
Fl-istess ħin, il-libertà tal-għażla għall-
konsumaturi, il-bdiewa u l-operaturi 
għandha tiġi ppreservata filwaqt li tingħata 
aktar ċarezza lill-partijiet interessati 
affettwati dwar il-kultivazzjoni ta' OĠM fl-
Unjoni. Din id-Direttiva għandha
għaldaqstant tiffavorixxi l-funzjonament
xieraq tas-suq intern permezz ta' reviżjoni 
tar-regoli dwar l-ittikkettar tal-ikel.
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Or. it

Emenda 74
Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7) F'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma għaldaqstant 
intitolati għall-possibbiltà li jiddeċiedu, 
waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni jew 
wara, biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju 
tagħhom bl-effett li jeskludu l-
kultivazzjoni ta' OĠM speċifiku fit-
territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru. F'dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom, 
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li jiddeċiedu 
jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba'
OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta' OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta'
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
independenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta' OĠM fi 
prodotti oħra. L-għoti ta' dik il-possibbiltà 
lill-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam 
tal-OĠM. Fl-istess ħin, il-libertà tal-għażla 
għall-konsumaturi, il-bdiewa u l-operaturi 
għandha titħares filwaqt li tingħata aktar 
ċarezza lill-partijiet interessati affettwati 
dwar il-kultivazzjoni ta ' OĠM fl-Unjoni. 
Għaldaqstant, din id-Direttiva għandha 
tiffaċilita l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern.

(7) F’konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma għaldaqstant 
intitolati għall-possibbiltà li jiddeċiedu, 
waqt il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni jew 
wara, biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ OĠM fit-territorju 
tagħhom bl-effett li jeskludu l-
kultivazzjoni ta’ OĠM speċifiku fit-
territorju kollu jew parti minnu ta’ dak l-
Istat Membru. F’dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom, 
f’konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li jiddeċiedu 
jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba’
OĠM fit-territorju tagħhom jew le 
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni tar-
riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta’ OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta’
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u
indipendenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta’ OĠM fi 
prodotti oħra . L-għoti ta’ dik il-possibbiltà 
lill-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam 
tal-OĠM. Fl-istess ħin, il-libertà tal-għażla 
għall-konsumaturi, il-bdiewa u l-operaturi 
għandha titħares filwaqt li tingħata aktar 
ċarezza lill-partijiet interessati affettwati 
dwar il-kultivazzjoni ta’ OĠM fl-Unjoni. 
Għaldaqstant, din id-Direttiva għandha 
tiffaċilita l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern filwaqt illi dejjem tqis il-prinċipju 
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ta’ prekawzjoni.

Or. en

Emenda 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7) F'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma għaldaqstant 
intitolati għall-possibbiltà li jiddeċiedu, 
waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni jew 
wara, biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju 
tagħhom bl-effett li jeskludu l-
kultivazzjoni ta' OĠM speċifiku fit-
territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru. F'dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom,
f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, aktar flessibbiltà li 
jiddeċiedu jekk jixtiqux jikkultivaw uċuħ 
tar-raba' OĠM fit-territorju tagħhom jew le
mingħajr ma jaffettwaw il-valutazzjoni 
tar-riskju pprovduta fis-sistema tal-
awtorizzazzjonijiet ta' OĠM mill-Unjoni, 
kemm waqt il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni kif ukoll wara, u 
independenti mill-miżuri li l-Istati Membri 
huma intitolati li jieħdu bl-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata 
l-preżenza mhux intenzjonata ta' OĠM fi 
prodotti oħra. L-għoti ta' dik il-possibbiltà 
lill-Istati Membri għandha tiffaċilita l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-
qasam tal-OĠM. Fl-istess ħin, il-libertà 
tal-għażla għall-kosumaturi, il-bdiewa u l-
operaturi għandha tiġi ppreservata filwaqt 
li tingħata aktar ċarezza lill-partijiet 
interessati affettwati dwar il-kultivazzjoni
ta' OĠM fl-Unjoni. Għaldaqstant, din id-
Direttiva hija kompatibbli mal-

(7) F'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-
TFUE, l-Istati Membri huma għaldaqstant 
intitolati għall-possibbiltà li jiddeċiedu 
biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju 
tagħhom bl-effett li jeskludu l-
kultivazzjoni ta' OĠM speċifiku fit-
territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru. F'dan il-kuntest, jidher 
xieraq li lill-Istati Membri tingħatalhom,
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà,
flessibilità assoluta li jiddeċiedu jekk 
jixtiqux jikkultivaw uċuħ tar-raba' OĠM
fit-territorju tagħhom jew le u independenti 
mill-miżuri li l-Istati Membri huma
meħtieġa li jieħdu bl-applikazzjoni tad-
Direttiva 2001/18/KE biex tiġi evitata l-
preżenza mhux intenzjonata ta' OMĠ fi 
prodotti oħra fit-territorju tagħhom u 
f'żoni tal-fruntieri ta' Stati Membri
ġirien. In-notifikaturi/applikanti huma 
meħtieġa li jirrispettaw id-deċiżjoni tal-
Istati Membri li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM fit-
territorju tagħhom, u n-
notifika/applikazzjoni tagħhom għall-
awtorizzazzjoni ta' kultivazzjoni ma tistax 
għalhekk tkopri t-territorji ta' dawk l-
Istati Membri.
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funzjonament bla xkiel tas-suq intern.

Or. fr

Emenda 76
Julie Girling

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7a) Abbażi tal-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ambjentali adottati fl-
4 ta’ Diċembru 2008, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-ħtieġa għall-
istabbiliment ta’ limiti minimi għall-
ittikkettar tal-preżenza aċċidentali ta’ 
OĠM fiż-żrieragħ konvenzjonali fil-livelli 
realistiċi, proporzjonali u funzjonali l-
aktar baxxi għall-operaturi ekonomiċi 
kollha. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-ħtieġa għal 
armonizzazzjoni tal-metodi ta’ teħid ta' 
kampjuni u ta’ analiżi għall-OĠM mhux 
awtorizzati preżenti f’livell baxx fiż-
żrieragħ, u b’mod partikolari l-iffissar ta’ 
limitu ta’ prestazzjoni minima għall-
metodi ta’ kxif.

Or. en

Emenda 77
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7a) L-Istati Membri, fil-kapaċità 
tagħhom bħala amministraturi tar-riskju, 
għandhom jiġu permessi jadottaw miżuri 
li jirrestrinġu jew jipprojbixxu fit-
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territorju kollu tagħhom jew f’parti 
minnu, il-kultivazzjoni tal-OĠM kollha, 
tal-gruppi tal-OĠM definiti mill-wiċċ tar-
raba’ jew xi karatteristika oħra, ta’ OĠM 
partikolari awtorizzat skont il-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew ir-Regolament 
(KE) Nru 1829/2001, jew fil-proċess li jiġi 
awtorizzat jew awtorizzat mill-ġdid. Dawk 
il-miżuri għandhom ikunu f’konformità 
mal-liġi tal-Unjoni u ġustifikati fuq 
raġunijiet li jistgħu jkunu relatati ma’ 
fatturi ambjentali jew leġittimi oħra bħall-
impatti soċjoekonomiċi, fejn dawk il-
fatturi ma jkunux ġew indirizzati bħala 
parti mill-proċeduri armonizzati previsti 
fil-Parti C tad-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, jew 
inċertezza xjentifika persistenti.

Or. en

Emenda 78
Alojz Peterle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7a) Sabiex jiġi żgurat li l-kultivazzjoni 
tal-OĠM ma twassalx għall-preżenza 
mhux intenzjonata ta’ OĠM b’mod 
partikolari fi prodotti rikonoxxuti taħt l-
iskemi ta’ kwalità tal-Unjoni bħall-
produzzjoni organika, jeħtieġ li jittieħdu 
miżuri effettivi ta’ koeżistenza. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom 
jinħtieġu, skont id-Direttiva 2001/18/KE, 
li jadottaw regoli applikabbli għat-
territorji tagħhom sabiex jevitaw din il-
preżenza mhux intenzjonata. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għal kull 
kontaminazzjoni transkonfinali possibbli 
minn Stat Membru jew reġjun fejn il-
kultivazzjoni hija permessa għal ġo Stat 
Membru jew reġjun ġar fejn hija 
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pprojbita. Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni tat-13 ta’ Lulju 2010 
tipprovdi gwida lill-Istati Membri għall-
iżvilupp ta’ miżuri ta’ koeżistenza 
nazzjonali, fosthom f’żoni tal-konfini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-fatt li maġġoranza ta’ konsumaturi Ewropej jirrifjutaw organiżmi ġenetikament 
modifikati (OĠM fl-ikel (Ewrobarometru, 2010) ir-riskju ta’ kontaminazzjoni ta’ OĠM fil-
katina tal-ikel (mill-produzzjoni sal-konsum) għadu mhuwiex qed jiġi indirizzat kif suppost 
mill-UE. L-ispiża involuta sabiex OĠM jinżammu barra mill-katina tal-ikel permezz ta’ 
miżuri ta’ segregazzjoni u ta’ prevenzjoni kif ukoll il-piż tal-ispejjeż għall-kampjunar u l-
ittestjar jikkawżaw problemi finanzjarji li dejjem jiżdiedu għall-produtturi, il-proċessuri u 
partijiet interessati oħra.

Emenda 79
Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7a) L-Istati Membri għandhom 
jikkoperaw ma’ Stati Membri ġirien 
sabiex jiżguraw il-kondiviżjoni xierqa ta’ 
informazzjoni, bl-għan li jiġi garantit il-
funzjonament effettiv ta’ miżuri ta’ 
koeżistenza f’żoni tal-konfini u sabiex tiġi 
evitata kwalunkwe tixrid transkonfinali 
minn Stat Membru fejn il-kultivazzjoni ta’ 
OĠM hija permessa għal ġo Stat Membru 
ġar li fih hija pprojbita.

Or. en

Emenda 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7a) Sabiex jiġi żgurat li l-kultivazzjoni 
tal-OĠM ma twassalx għall-preżenza 
mhux intenzjonata ta’ OĠM fi prodotti 
oħrajn, miżuri effettivi ta’ koeżistenza 
huma indispensabbli. Għaldaqstant, l-
Istati Membri għandhom ikunu intitolati, 
skont id-Direttiva 2001/18/KE, li jadottaw 
regoli applikabbli għat-territorji tagħhom 
sabiex jevitaw din il-preżenza mhux 
intenzjonata. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għal kull 
kontaminazzjoni transkonfinali possibbli 
minn Stat Membru jew reġjun fejn il-
kultivazzjoni hija permessa għal ġo Stat 
Membru jew reġjun ġar fejn hija 
pprojbita. Għall implimentazzjoni 
koerenti ta’ dawn ir-regoli, inkluż f’żoni 
tal-konfini, l-Istati Membri għandhom 
jirreferu għal-linji gwida kif provduti 
mill-Kummissjoni fir-Rakkomandazzjoni 
tagħha tat-13 Lulju 20101a.

__________________
1 a Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
tat-13 ta’ Lulju 2010 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 organiċi 
(ĠU C 200, 22.7.2010, p. 1)

Or. en

Emenda 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7a (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7a) Sabiex ikun garantit li l-kultivazzjoni 
ta' OĠM ma tagħtix lok għall-preżenza 
mhux intenzjonata ta' OĠM fi prodotti 
oħra, hemm bżonn miżuri effettivi dwar il-
koeżistenza, biex dawn tal-aħħar ma 
jirriżultawx f'kuntrast ma' metodi oħra 
awtorizzati jew inċentivati ma' 
kundizzjonijiet partikolari tal-Istat 
Membru. Għaldaqstant, l-Istati Membri 
għandhom jinħtieġu, skont id-
Direttiva 2001/18/KE, jadottaw 
dispożizzjonijiet effiċjenti għat-territorji 
tagħhom sabiex jevitaw din il-preżenza 
mhux intenzjonata. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għal kull 
kontaminazzjoni transkonfinali possibbli 
minn Stat Membru jew reġjun fejn il-
kultivazzjoni hija permessa u li tista' 
tinteressa Stat Membru jew reġjun ġar 
fejn hija pprojbita. Ir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni tat-13 ta' Lulju 2010 
tipprovdi gwida lill-Istati Membri għall-
iżvilupp ta' miżuri ta' koeżistenza 
nazzjonali, anke f'żoni tal-fruntieri1a.

__________________
1a Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
tat-13 ta’ Lulju 2010 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 organiċi 
(ĠU C 200, 22.7.2010, p. 1).

Or. it

Emenda 82
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7a (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7a) Meta n-notifikatur/applikant 
jissottometti applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' kultivazzjoni ta' OĠM 
fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, l-
applikazzjoni tiegħu m'għandhiex tkun 
fit-territorju ta' Stat Membru li jkun 
iddeċieda li jirrestrinġi jew jipprojbixxi l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju 
tiegħu. Inkella, l-applikazzjoni tan-
notifikatur/applikant għandha 
awtomatikament tiġi miċħuda mill-
Kummissjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 83
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7a) L-għotja tal-flessibbiltà lill-Istati 
Membri m’għandha bl-ebda mod 
tinfluwenza l-pożizzjonar tal-Istati 
Membri fir-rigward tad-deċiżjonijiet dwar 
awtorizzazzjonijiet ta’ OĠM. Fl-istess ħin, 
il-libertà tal-għażla għall-konsumaturi, il-
bdiewa u l-operaturi għandha titħares 
filwaqt li tingħata aktar ċarezza lill-
partijiet interessati affettwati fir-rigward 
tal-kultivazzjoni ta’ OĠM fl-Unjoni. 
Għaldaqstant, din id-Direttiva hija 
kompatibbli mal-funzjonament bla xkiel 
tas-suq intern.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq emenda 9 tal-abbozz ta’ rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni dejjem tiċħad li 
wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-proposta kien li ‘tikkonvinċi’ lill-Istati Membri kritiċi tal-
OĠM biex jivvutaw favur (jew għall-inqas jastjenu) fir-rigward ta’ deċiżjonijiet ta’ 
awtorizzazzjoni tal-OĠM Għalhekk dan għandu jkun ċar ħafna fid-Direttiva.

Emenda 84
Alojz Peterle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 7b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(7b) Il-maġġoranza tal-Istati Membri 
m’għandhomx miżuri fis-seħħ biex 
jipproteġu biedja konvenzjonali u 
organika minn kontaminazzjoni mill-
OĠM, u meta jeżistu miżuri normalment 
dawn mhumiex effiċjenti biżżejjed biex 
jipproteġu lill-bdiewa mill-
kontaminazzjoni. L-Istati Membri li ma 
jipprojbixxux il-kultivazzjoni ta’ uċuħ tar-
raba’ ġenetikament modifikati għandhom 
ikunu obbligati li jadottaw miżuri sabiex 
jipproteġu l-biedja konvenzjonali u 
organika minn kontaminazzjoi u sabiex
ifasslu reġimi ta’ responsabbiltà sabiex li 
jiżguraw li l-piż ekonomiku tal-
kontaminazzjoni jkun fuq il-produtturi 
tal-OĠM aktar milli fuq bdiewa 
konvenzjonali u organiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-fatt li maġġoranza ta’ konsumaturi Ewropej jirrifjutaw organiżmi ġenetikament 
modifikati (OĠM fl-ikel (Ewrobarometru, 2010) ir-riskju ta’ kontaminazzjoni ta’ OĠM fil-
katina tal-ikel (mill-produzzjoni sal-konsum) għadu mhuwiex qed jiġi indirizzat kif suppost 
mill-UE. L-ispiża involuta sabiex OĠM jinżammu barra mill-katina tal-ikel permezz ta’ 
miżuri ta’ segregazzjoni u ta’ prevenzjoni kif ukoll il-piż tal-ispejjeż għall-kampjunar u l-
ittestjar jikkawżaw problemi finanzjarji li dejjem jiżdiedu għall-produtturi, il-proċessuri u 
partijiet interessati oħra.
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Emenda 85
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8) Waqt il-proċedura ta ' awtorizzazzjoni 
ta ' OĠM partikolari, għandha tiġi 
pprovduta l-possibbiltà li Stat Membru 
jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta lin-
notifikatur/applikant it-talba tiegħu biex 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni tiegħu ppreżentata f 
' konformità mal-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew f ' konformità 
mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 bl-effett li t-territorju kollu 
ta ' dak l-Istat Membru jew parti minnu 
jiġu esklużi mill-kultivazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
proċedura billi tippreżenta t-talba tal-Istat 
Membru lin-notifikatur/applikant 
mingħajr dewmien u n-
notifikant/applikant għandu jwieġeb għal 
dik it-talba fi żmien skadenza stabbilita.

imħassar

Or. en

Emenda 86
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8) Waqt il-proċedura ta ' awtorizzazzjoni 
ta ' OĠM partikolari, għandha tiġi 
pprovduta l-possibbiltà li Stat Membru 
jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta lin-
notifikatur/applikant it-talba tiegħu biex 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-

imħassar
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notifika/applikazzjoni tiegħu ppreżentata f 
' konformità mal-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew f ' konformità 
mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 bl-effett li t-territorju kollu 
ta ' dak l-Istat Membru jew parti minnu 
jiġu esklużi mill-kultivazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
proċedura billi tippreżenta t-talba tal-Istat 
Membru lin-notifikatur/applikant 
mingħajr dewmien u n-
notifikant/applikant għandu jwieġeb għal 
dik it-talba fi żmien skadenza stabbilita.

Or. en

Emenda 87
Alojz Peterle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8) Waqt il-proċedura ta ' awtorizzazzjoni 
ta ' OĠM partikolari, għandha tiġi 
pprovduta l-possibbiltà li Stat Membru 
jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta lin-
notifikatur/applikant it-talba tiegħu biex 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni tiegħu ppreżentata f
' konformità mal-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew f ' konformità 
mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 bl-effett li t-territorju kollu 
ta ' dak l-Istat Membru jew parti minnu 
jiġu esklużi mill-kultivazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
proċedura billi tippreżenta t-talba tal-Istat 
Membru lin-notifikatur/applikant 
mingħajr dewmien u n-
notifikant/applikant għandu jwieġeb għal 
dik it-talba fi żmien skadenza stabbilita.

(8) Waqt il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ OĠM partikolari, għandha tiġi 
pprovduta l-possibbiltà li Stat Membru 
jitlob lill-Kummissjoni biex jaġġusta l-
ambitu ġeografiku ta’ 
notifika/applikazzjoni ppreżentata 
f’konformità mal-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew f’konformità 
mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 bl-effett li t-territorju kollu 
ta’ dak l-Istat Membru jew parti minnu jiġu 
esklużi mill-kultivazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 178/2002 dwar il-liġi tal-UE dwar l-ikel jiddefinixxi prinċipji komuni u 
responsabbiltajiet, il-mezzi ta’ provvista ta’ bażi xjentifika soda, arranġamenti effiċjenti ta’ 
organizzazzjoni u proċeduri għas-sostenn tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ 
sikurezza tal-ikel u l-għalf. Dan jipprevedi kooperazzjoni mill-qrib bejn EFSA bħala l-parti 
ewlenija għall-valutazzjoni tar-riskju, il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Applikanti/notifikati 
m’għandhomx jingħataw rwol formali fl-istadju tal-ġestjoni tar-riskju. Din id-Direttiva u r-
Regolament 1829/2003 jiddefinixxu r-rwol ta’ notifikaturi/applikanti fl-implimentazzjoni 
sħiħa tal-liġi tal-UE dwar l-ikel.

Emenda 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8) Waqt il-proċedura ta ' awtorizzazzjoni 
ta ' OĠM partikolari, għandha tiġi 
pprovduta l-possibbiltà li Stat Membru
jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta lin-
notifikatur/applikant it-talba tiegħu biex 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni tiegħu ppreżentata f ' 
konformità mal-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew f ' konformità 
mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 bl-effett li t-territorju kollu 
ta ' dak l-Istat Membru jew parti minnu 
jiġu esklużi mill-kultivazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
proċedura billi tippreżenta t-talba tal-Istat
Membru lin-notifikatur/applikant
mingħajr dewmien u n-
notifikant/applikant għandu jwieġeb għal 
dik it-talba fi żmien skadenza stabbilita.

(8) Waqt il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ OĠM partikolari, Stat Membru jista’ 
jinnotifika lill-Kummissjoni bl-intenzjoni 
tiegħu li ma jippermettix il-kultivazzjoni 
tal-OĠM partikolari fit-territorju kollu 
tiegħu jew f’parti minnu. F’dan il-każ, in-
notifikatur/applikant għandu l-possibbiltà 
li jitlob lill-Kummissjoni jew lill-korp ta’ 
awtorizzazzjoni biex jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tan-notifika/applikazzjoni 
tiegħu ppreżentata f ' konformità mal-Parti 
C tad-Direttiva 2001/18/KE jew f ' 
konformità mal-Artikoli 5 u 17 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 kif 
mistħoqq. Il-Kummissjoni għandha
tinforma lill-Istat Membru kkonċernat u 
lill-Istati Membri l-oħrajn dwar it-talba 
tan-notifikatur/applikant mingħajr 
dewmien.

Or. en

Emenda 89
Younous Omarjee
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8) Waqt il-proċedura ta ' awtorizzazzjoni 
ta' OĠM partikolari, għandha tiġi 
pprovduta l-possibbiltà li Stat Membru
jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta lin-
notifikant/applikant it-talba tiegħu biex 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni tiegħu ppreżentata f 
' konformità mal-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew f ' konformità 
mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 bl-effett li t-territorju kollu 
ta' dak l-Istat Membru jew parti minnu 
jiġu esklużi mill-kultivazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
proċedura billi tippreżenta t-talba tal-Istat 
Membru lin-notifikatur/applikant 
mingħajr dewmien u n-
notifikant/applikant għandu jwieġeb għal 
dik it-talba fi żmien skadenza stabbilita.

(8) Qabel il-proċedura ta ' awtorizzazzjoni 
ta' OĠM partikolari, in-
notifikant/applikant għandu dejjem jitlob 
l-awtorizzazzjoni tat-28 Stat Membru 
qabel jinkludi t-territorju tagħhom fil-
ambitu tal-applikazzjoni tiegħu. Mingħajr 
kunsens espliċitu ta' Stat Membru, it-talba
tan-notifikant/applikant m'għandhiex 
tkun tista' tinkludi t-territorju tat-tali Stat
Membru.

Or. fr

Emenda 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8) Waqt il-proċedura ta ' awtorizzazzjoni 
ta ' OĠM partikolari, għandha tiġi 
pprovduta l-possibbiltà li Stat Membru
jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta lin-
notifikatur/applikant it-talba tiegħu biex 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni tiegħu ppreżentata f ' 
konformità mal-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew f ' konformità 
mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 bl-effett li t-territorju kollu 

(8) Waqt il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ OĠM partikolari Stat Membru jista’ 
jinnotifika lill-Kummissjoni bl-intenzjoni 
tiegħu li ma jippermettix il-kultivazzjoni 
ta’ OĠM partikolari fit-territorju kollu 
tiegħu jew f’parti minnu. F’dan il-każ, in-
notifikatur/applikant għandu l-possibbiltà 
li jitlob lill-Kummissjoni jew lill-korp ta’ 
awtorizzazzjoni biex jaġġusta kif mistħoqq
l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni tiegħu ppreżentata f ' 
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ta ' dak l-Istat Membru jew parti minnu 
jiġu esklużi mill-kultivazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
proċedura billi tippreżenta t-talba tal-Istat
Membru lin-notifikatur/applikant
mingħajr dewmien u n-
notifikant/applikant għandu jwieġeb għal 
dik it-talba fi żmien skadenza stabbilita.

konformità mal-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew f ' konformità 
mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha
tinforma lill-Istat Membru kkonċernat u 
lill-Istati Membri l-oħrajn dwar it-talba 
tan-notifikatur/applikant mingħajr 
dewmien.

Or. fr

Emenda 91
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 8

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(8) Waqt il-proċedura ta ' awtorizzazzjoni 
ta ' OĠM partikolari, għandha tiġi 
pprovduta l-possibbiltà li Stat Membru 
jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta lin-
notifikatur/applikant it-talba tiegħu biex 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni tiegħu ppreżentata f 
' konformità mal-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE jew f ' konformità 
mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 bl-effett li t-territorju kollu 
ta ' dak l-Istat Membru jew parti minnu 
jiġu esklużi mill-kultivazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
proċedura billi tippreżenta t-talba tal-Istat 
Membru lin-notifikatur/applikant 
mingħajr dewmien u n-
notifikant/applikant għandu jwieġeb għal 
dik it-talba fi żmien skadenza stabbilita.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda relatata mat-tħassir tal-“fażi 1”.

Emenda 92
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 9

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(9) L-ambitu ġeografiku tan-
notifika/lapplikazzjoni għandu jiġu 
aġġustat skont il-każ jekk in-
notifikatur/applikant b’mod espliċitu jew 
taċitu jaqbel mat-talba tal-Istat Membru fi 
żmien skadenza stabbilita mill-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. Jekk in-notifikatur/applikant 
jopponi t-talba, in-notifikatur/applikant 
għandu jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri. Madankollu, rifjut min-
notifikatur/applikant li jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tan-notifika/applikazzjoni 
jkun mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2001/18/KE jew l-Artikoli 7 u 19 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
skont il-każ, li tagħmel dan l-
aġġustament, fejn ikun il-każ, fid-dawl 
tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali li 
ssir mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà 
tal-Ikel ('l-Awtorità').

imħassar

Or. en

Emenda 93
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 9
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(9) L-ambitu ġeografiku tan-
notifika/lapplikazzjoni għandu jiġu 
aġġustat skont il-każ jekk in-
notifikatur/applikant b’mod espliċitu jew 
taċitu jaqbel mat-talba tal-Istat Membru fi 
żmien skadenza stabbilita mill-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. Jekk in-notifikatur/applikant 
jopponi t-talba, in-notifikatur/applikant 
għandu jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri. Madankollu, rifjut min-
notifikatur/applikant li jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tan-notifika/applikazzjoni 
jkun mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2001/18/KE jew l-Artikoli 7 u 19 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
skont il-każ, li tagħmel dan l-
aġġustament, fejn ikun il-każ, fid-dawl 
tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali li 
ssir mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà 
tal-Ikel ('l-Awtorità').

imħassar

Or. en

Emenda 94
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 9

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(9) L-ambitu ġeografiku tan-
notifika/lapplikazzjoni għandu jiġu 
aġġustat skont il-każ jekk in-
notifikatur/applikant b’mod espliċitu jew 
taċitu jaqbel mat-talba tal-Istat Membru fi 
żmien skadenza stabbilita mill-

imħassar
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komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. Jekk in-notifikatur/applikant 
jopponi t-talba, in-notifikatur/applikant 
għandu jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri. Madankollu, rifjut min-
notifikatur/applikant li jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tan-notifika/applikazzjoni 
jkun mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2001/18/KE jew l-Artikoli 7 u 19 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
skont il-każ, li tagħmel dan l-
aġġustament, fejn ikun il-każ, fid-dawl 
tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali li 
ssir mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà 
tal-Ikel ('l-Awtorità').

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda relatata mat-tħassir tal-“fażi 1”.

Emenda 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 9

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(9) L-ambitu ġeografiku tan-
notifika/lapplikazzjoni għandu jiġu
aġġustat skont il-każ jekk in-
notifikatur/applikant b’mod espliċitu jew
taċitu jaqbel mat-talba tal-Istat Membru fi 
żmien skadenza stabbilita mill-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. Jekk in-notifikatur/applikant 
jopponi t-talba, in-notifikatur/applikant 
għandu jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri. Madankollu, rifjut min-
notifikatur/applikant li jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tan-notifika/applikazzjoni 
jkun mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 19 tad-

(9) L-ambitu ġeografiku tan-notifika/l-
applikazzjoni għandu jiġi aġġustat skont il-
każ jekk il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
awtorizzazzjoni ma jirrifjutawx it-talba 
tan-notifikatur/l-applikant fi żmien 
skadenza stabbilita mill-komunikazzjoni
tagħha. Jekk il-Kummissjoni jew il-korp 
ta’ awtorizzazzjoni jirrifjutaw it-talba, 
għandhom jinnotifikaw lin-notifikatur/l-
applikant, lill-Istat Membru kkonċernat 
kif ukoll lill-Istati Membri l-oħrajn bid-
deċiżjoni tagħhom. Il-Kummissjoni 
żżomm is-setgħat tagħha skont l-
Artikolu 19 tad-Direttiva 2001/18/KE jew 
l-Artikoli 7 u 19 tar-Regolament (KE) 
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Direttiva 2001/18/KE jew l-Artikoli 7 u 19 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, skont 
il-każ, li tagħmel dan l-aġġustament, fejn 
ikun il-każ, fid-dawl tal-valutazzjoni tar-
riskju ambjentali li ssir mill-Awtorità 
Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel ('l-
Awtorità').

Nru 1829/2003, skont il-każ, li tagħmel 
dan l-aġġustament, fejn ikun il-każ, fid-
dawl tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali 
li ssir mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà 
tal-Ikel (“l-Awtorità”).

Or. en

Emenda 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 9

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(9) L-ambitu ġeografiku tan-notifika/l-
applikazzjoni għandu jiġu aġġustat skont 
il-każ jekk in-notifikatur/applikant b’mod 
espliċitu jew taċitu jaqbel mat-talba tal-
Istat Membru fi żmien skadenza stabbilita 
mill-komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' 
dik it-talba. Jekk in-notifikatur/applikant 
jopponi t-talba, in-notifikatur/applikant 
għandu jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri. Madankollu, rifjut min-
notifikatur/applikant li jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tan-notifika/applikazzjoni jkun 
mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2001/18/KE jew l-Artikoli 7 u 19 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
skont il-każ, li tagħmel dan l-
aġġustament, fejn ikun il-każ, fid-dawl 
tal-valutazzjoni tar-riskju ambjentali li 
ssir mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà 
tal-Ikel ('l-Awtorità').

(9) In-notifikatur/applikant għandu
jissottometti ruħu għad-deċiżjonijiet 
sovrani tal-Istati Membri u għalhekk ma 
jippreżenta l-ebda talba fit-territorju tal-
Istati Membri li ddeċidew, b'mod espliċitu 
jew taċitu, li jirrestrinġu jew jipprojbixxu 
l-OĠM fit-territorju tagħhom. L-ambitu 
ġeografiku tan-notifika/applikazzjoni
għandu għalhekk ikun ristrett għat-
territorji tal-Istati Membri li b'mod 
espliċitu u pubbliku jagħtu l-kunsens 
tagħhom għall-kultivazzjoni ta' OĠM fit-
territorju tagħhom. Kwalunkwe pressjoni 
eżerċitata kontra Stat Membru għandha 
tkun projbita u għandha tkun soġġetta 
għal sanzjonijiet finanzjarji xierqa.

Or. fr

Emenda 97
Gilles Pargneaux
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 9a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(9a) Ir-restrizzjonijiet fuq jew il-
projbizzjonijiet tal-kultivazzjoni tal-OMĠ 
applikati mill-Istati Membri 
m’għandhomx iwaqqfu t-twettiq tar-
riċerka dwar il-bijoteknoloġija, bil-
kundizzjoni li, waqt it-twettiq ta’ tali 
riċerka, jiġu applikati l-miżuri tas-
sikurezza meħtieġa.

Or. fr

Emenda 98
Renate Sommer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta’ OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta’ raġunijiet 
differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta’ regoli tal-Unjoni, 
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f’konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma’ objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra 
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-użu 
tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta’ OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta’ raġunijiet 
differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta’ regoli tal-Unjoni, 
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f’konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati
ma’ objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra 
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-użu 
tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, u l-
koeżistenza. Dawk ir-raġunijiet jistgħu jiġu 
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raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

invokati individwalment jew flimkien, 
skont iċ-ċirkostanzi partikolari tal-Istat 
Membru, ir-reġjun jew iż-żona li fiha dawk 
il-miżuri ser japplikaw.

Or. de

Emenda 99
Christofer Fjellner

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta' raġunijiet 
differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta' regoli tal-Unjoni, 
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra 
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-
użu tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, 
ir-reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-
miżuri ser japplikaw.

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta’ OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta’ raġunijiet
xjentifiċi stretti differenti minn dawk 
ivvalutati skont is-sett armonizzat ta' regoli 
tal-Unjoni, jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE 
u r-Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f’konformità mad-dritt tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 100
Julie Girling

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta' raġunijiet 
differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta' regoli tal-Unjoni,
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra 
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-użu 
tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta’ OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta’ raġunijiet 
differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta’ regoli tal-Unjoni li diġà 
jipprovdu għal proċeduri li jqisu r-riskji li 
l-kultivazzjoni ta’ OĠM partikolari tista’ 
toħloq għas-saħħa pubblika u l-ambjent 
jiġifieri, d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f’konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma’ objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra 
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-użu 
tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

Or. en

Emenda 101
Alojz Peterle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta' raġunijiet
differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta' regoli tal-Unjoni,
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-
użu tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

(10) Dejjem għandu jkun hemm il-
possibbiltà li Stat Membru jaġixxi bħala 
amministratur tar-riskju u jadotta miżuri 
motivati li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ OĠM jew ta’ gruppi ta’ 
OĠM iddefiniti mill-wiċċ tar-raba’ jew 
minn xi karatteristika oħra jew tal-OĠM 
kollha ladarba jkun awtorizzat fit-territorju 
tiegħu jew parti minnu, abbażi ta’
raġunijiet relatati mal-interess pubbliku, li 
jinsabu f‘konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma’ objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew fatturi leġittimi oħra bħall-
impatti soċjoekonomiċi, fejn dawk il-
fatturi ma jkunux ġew indirizzati bħala 
parti mill-proċedura armonizzata 
provduta fil-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE, jew inċertezza 
xjentifika persistenti. Dawk il-miżuri 
għandhom ikunu bbażati fuq raġunijiet 
xjentifiċi jew raġunijiet relatati ma’ 
fatturi leġittimi oħrajn li jistgħu jkunu 
kkawżati mir-rilaxx intenzjonat jew it-
tqegħid fis-suq ta’ OĠM. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 178/2002 dwar il-liġi tal-UE dwar l-ikel jiddefinixxi prinċipji komuni u 
responsabbiltajiet, il-mezzi ta' provvista ta’ bażi xjentifika soda, arranġamenti effiċjenti ta’ 
organizzazzjoni u proċeduri għas-sostenn tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ 
sikurezza tal-ikel u l-għalf. Dan jipprevedi kooperazzjoni mill-qrib bejn EFSA bħala l-parti 
ewlenija għall-valutazzjoni tar-riskju, il-Kummissjoni u l-Istati Membri. 
Applikanti/notifikaturi m’għandhomx jingħataw rwol formali fl-istadju tal-ġestjoni tar-riskju.
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Emenda 102
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm 
il-possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju
tiegħu jew parti minnu, abbażi ta'
raġunijiet differenti minn dawk ivvalutati 
skont is-sett armonizzat ta' regoli tal-
Unjoni, jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u 
r-Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra 
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-
użu tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, 
ir-reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-
miżuri ser japplikaw.

(10) L-Istati Membri, huma u jaġixxu 
bħala amministraturi tar-riskju, 
għandhom ikunu awtorizzati/mogħtija l-
possibbiltà/permessi li jadottaw miżuri li 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 
ta’ OĠM jew gruppi ta’ OĠM jew tal-
OĠM kollha fit-territorju tagħhom jew 
parti minnu, abbażi ta’ raġunijiet relatati
ma’ impatti ambjentali jew fatturi 
leġittimi oħra bħal impatti 
soċjoekonomiċi, fejn dawk il-fatturi ma 
ġewx indirizzati kif suppost bħala parti 
mill-proċeduri armonizzati previsti fil-
Parti C tad-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, jew
inċertezza xjentifika persistenti. Dawk il-
miżuri għandhom ikunu f’konformità 
mad-dritt tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in- (10) Fejn in-notifikatur/applikant jagħżel li 
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notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm
il-possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju 
tiegħu jew parti minnu, abbażi ta'
raġunijiet differenti minn dawk ivvalutati 
skont is-sett armonizzat ta' regoli tal-
Unjoni, jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u 
r-Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra 
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-użu 
tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

ma jisfruttax il-possibbiltà li jitlob ir-
restrizzjoni tal-ambitu ġeografiku ta’ 
OĠM partikolari, l-Istat Membru
kkonċernat għandu jibgħat lill-
Kummissjoni l-miżuri motivati li 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 
ta’ dak l-OĠM fit-territorju tiegħu jew 
parti minnu abbażi ta’ raġunijiet elenkati 
fl-Artikolu 26b paragrafu 3 ta’ din id-
Direttiva li jinsabu f’konformità mad-dritt 
tal-Unjoni Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu 
relatati ma’ objettivi tal-politika ambjentali 
jew agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli 
oħra bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, 
l-użu tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

Or. en

Emenda 104
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta' raġunijiet 

(10) Barra minn hekk, għandu jkun hemm 
il-possibbiltà li dak l-Istat Membru jaġixxi 
bħala amministratur tar-riskju u jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM jew 
gruppi ta’ OĠM definiti mill-wiċċ tar-
raba’ jew xi karatteristika oħra jew tal-
OĠM kollha ladarba jkun awtorizzat fit-
territorju tiegħu jew parti minnu, abbażi ta' 
raġunijiet relatati mal-interess pubbliku,
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differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta' regoli tal-Unjoni, 
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-
użu tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta’ regoli tal-Unjoni, 
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f’konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma’ objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew fatturi leġittimi oħra bħall-
impatti soċjoekonomiċi, fejn dawk il-
fatturi ma jkunux ġew indirizzati bħala 
parti mill-proċedura armonizzata 
provduta fil-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE, jew inċertezza 
xjentifika persistenti. Dawk il-miżuri 
għandhom ikunu bbażati fuq raġunijiet 
xjentifiċi jew raġunijiet relatati ma’ 
fatturi leġittimi oħrajn li jistgħu jkunu
kkawżati mir-rilaxx intenzjonat jew it-
tqegħid fis-suq ta’ OĠM. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

Or. en

Emenda 105
Paul Brannen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta' raġunijiet 
differenti minn dawk ivvalutati skont is-

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta’ OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta’ raġunijiet 
differenti minn dawk ivvalutati skont is-
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sett armonizzat ta' regoli tal-Unjoni, 
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra 
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-użu 
tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

sett armonizzat ta' regoli tal-Unjoni, 
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni..
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma’ objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola bbażati fuq evidenza empirika, 
jew raġunijiet aċċettabbli oħra bħall-
ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-użu tal-
art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tal-emenda tal-Artikolu 26b, paragrafu 3.

Emenda 106
Valentinas Mazuronis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta' raġunijiet
differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta' regoli tal-Unjoni,
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 

(10) Mingħajr preġudizzju għall-
possibilità mogħtija lil Stat Membru li 
jitlob aġġustament tal-ambitu ġeografiku 
ta’ notifika/applikazzjoni, għandu dejjem 
ikun hemm il-possibbiltà li Stat Membru 
jadotta miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM jew 
ta’ grupp ta’ OĠM definiti mill-wiċċ tar-
raba’ jew xi karatteristika oħra, jew l-
OĠM kollha ladarba jkun awtorizzat fit-
territorju tiegħu jew parti minnu, abbażi ta’
raġunijiet relatati mal-interess pubbliku, li 
jinsabu f’konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
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jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-
użu tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

ma’ objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew fatturi leġittimi oħra bħall-
impatti soċjoekonomiċi, fejn dawk il-
fatturi ma jkunux ġew indirizzati bħala 
parti mill-proċedura armonizzata 
provduta fil-Parti C tad-
Direttiva 2001/18/KE, jew inċertezza 
xjentifika persistenti. Dawk ir-raġunijiet 
jistgħu jiġu invokati individwalment jew 
flimkien, skont iċ-ċirkostanzi partikolari 
tal-Istat Membru, ir-reġjun jew iż-żona li 
fiha dawk il-miżuri ser japplikaw.

Or. en

Emenda 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(1) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju 
tiegħu jew parti minnu, abbażi ta' 
raġunijiet differenti minn dawk ivvalutati 
skont is-sett armonizzat ta' regoli tal-
Unjoni, jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u 
r-Regolament (KE) Nru 1829/2003, li
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-
użu tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-

(10) Mingħajr preġudizzju għall-
possibilità mogħtija lil Stat Membru li 
jitlob aġġustament tal-ambitu ġeografiku 
ta' notifika/applikazzjoni, għandu dejjem 
ikun hemm il-possibbiltà li Stat Membru
jaġixxi bħala amministratur tar-riskju u
jadotta miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM jew 
ta' grupp ta' OĠM iddefiniti abbażi tal-
varjetà jew il-karatteristiċi, jew l-OĠM
kollha abbażi ta' raġunijiet relatati mal-
interess pubbliku, li jkunu f' konformità 
mad-dritt tal-Unjoni. Dawk ir-raġunijiet 
jistgħu jkunu relatati ma' objettivi tal-
politika ambjentali jew agrikola, jew
fatturi leġittimi oħra bħall-impatti
soċjoekonomiċi, fejn dawk il-fatturi ma 
jkunux ġew indirizzati fil-qafas tal-
proċedura armonizzata stipulata fil-
Parti C tad-Direttiva 2001/18/KE, jew 
tibqa' tippersisti inċertezza xjentifika. 
Dawk il-miżuri għandhom ikunu 
ġustifikati kif xieraq abbażi ta' raġunijiet 
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ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, ir-
reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-miżuri 
ser japplikaw.

xjentifiċi jew raġunijiet marbuta ma' 
fatturi ta' natura sanitarja, ekonomika, 
soċjali u etika li jistgħu jkunu kkawżati 
mir-rilaxx intenzjonat jew it-tqegħid fis-
suq ta’ OĠM. Dawk ir-raġunijiet jistgħu 
jiġu invokati individwalment jew flimkien, 
skont iċ-ċirkostanzi partikolari tal-Istat 
Membru, ir-reġjun jew iż-żona li fiha dawk 
il-miżuri ser japplikaw.

Or. it

Emenda 108
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu, abbażi ta' raġunijiet 
differenti minn dawk ivvalutati skont is-
sett armonizzat ta' regoli tal-Unjoni,
jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, li
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra 
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-użu 
tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, 
ir-reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-

(10) Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu. Dawk il-miżuri, li huma 
soġġetti għad-diskrezzjoni tal-Istati 
Membri, jistgħu jkunu bbażati fuq objettivi 
tal-politika ambjentali jew agrikola, jew
kull raġuni aċċettabbli oħra bħall-ippjanar 
tal-bliet u l-kampanja, l-użu tal-art, l-
impatti soċjoekonomiċi, il-koeżistenża u l-
ordni pubbliku.
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miżuri ser japplikaw.

Or. fr

Emenda 109
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10) Barra minn hekk, u biss fejn in-
notifikatur/applikant ikun irrifjuta li 
jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika/applikazzjoni ta' OĠM kif mitlub 
minn Stat Membru, għandu jkun hemm il-
possibbiltà li dak l-Istat Membru jadotta
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM 
ladarba jkun awtorizzat fit-territorju 
tiegħu jew parti minnu, abbażi ta'
raġunijiet differenti minn dawk ivvalutati 
skont is-sett armonizzat ta' regoli tal-
Unjoni, jiġifieri d-Direttiva 2001/18/KE u 
r-Regolament (KE) Nru 1829/2003, li 
jinsabu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
ma' objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew raġunijiet aċċettabbli oħra
bħall-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, l-
użu tal-art, l-impatti soċjoekonomiċi, il-
koeżistenża u l-ordni pubbliku. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien, skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tal-Istat Membru, 
ir-reġjun jew iż-żona li fiha dawk il-
miżuri ser japplikaw.

(10) L-Istati Membri għandu dejjem 
ikollhom il-possibbiltà li jaġixxu bħala 
amministratur tar-riskju u jadottaw
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM, 
gruppi ta’ OĠM definiti mill-wiċċ tar-
raba’ jew xi karatteristika oħra jew tal-
OĠM kollha fit-territorju tiegħu jew parti 
minnu, abbażi ta’ raġunijiet relatati ma’
objettivi tal-politika ambjentali jew 
agrikola, jew fatturi leġittimi oħra li 
jistgħu jirriżultaw mir-rilaxx intenzjonat 
jew it-tqegħid fis-suq ta’ OĠM, bħall-
impatti soċjoekonomiċi, il-koeżistenza jew 
inċertezza xjentifika persistenti. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jiġu invokati 
individwalment jew flimkien.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq l-emenda 11 tal-abbozz ta’ rakkomandazzjoni, iżda bit-tħassir tar-referenza 
għall-“fażi 1” u t-tisħiħ tal-eżempji mogħtija. Fl-abbozz tal-proposta tagħha, anke l-
Kummissjoni kienet ippermettiet li l-gvernijiet jipprojbixxu OĠM partikolari jew l-OĠM 
kollha. Il-Kunsill ma segwiex il-Kummissjoni u lanqas il-pożizzjoni tal-ewwel qari tal-
Parlament. 

Emenda 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 10a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(10a) Meta wieħed iżomm f’moħħu li l-
istudju l-aktar riċenti li jindirizza u 
janalizza l-impatt fuq is-saħħa u s-
sikurezza tal-bniedem tal-użu ta’ dawn il-
prodotti jmur lura għall-2001 u li l-aħħar 
studji tal-impatt soċjoekonomiku tagħhom 
u l-effetti fuq is-saħħa tal-annimali jmur 
lura mill-2011/2012, aktar studji dwar l-
impatt ta’ dawn il-prodotti fuq is-saħħa 
tal-bniedem u tal-annimali għandhom 
jiġu mħeġġa u appoġġjati;

Or. pt

Emenda 111
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11) Il-livell ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent 
magħżul fl-Unjoni jippermetti valutazzjoni 
xjentifika uniformi fl-Unjoni kollha u din 
id-Direttiva ma għandhiex tibdel dik is-
sitwazzjoni. Għaldaqstant, sabiex tiġi 
evitata kull interferenza mal-kompetenzi 

(11) Il-livell ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent 
magħżul fl-Unjoni ma jistax jiddiverġi 
minn Stat Membru, u dan il-prinċipju 
għandu jinżamm. Għaldaqstant, sabiex tiġi 
evitata kull interferenza mal-kompetenzi 
mogħtija lill-valutaturi tar-riskju u lill-
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mogħtija lill-valutaturi tar-riskju u lill-
amministraturi tar-riskju taħt id-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament
(KE) 1829/2003, Stat Membru għandu juża 
biss raġunijiet relatati mal-objettivi tal-
politika ambjentali li ma joħolqux konflitt 
mal-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa u l-
ambjent li huma vvalutati fil-kuntest tal-
proċeduri ta' awtorizzazzjoni previsti fid-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament
(KE) 1829/2003, bħaż-żamma ta' ċerti tipi 
ta' karatteristiċi naturali u tal-pajżaġġ, 
ċerti abitati u ekosistemi, kif ukoll 
funzjonijiet u servizzi speċifiċi tal-
ekosistema.

amministraturi tar-riskju taħt id-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament
(KE) 1829/2003, Stat Membru għandu juża 
biss raġunijiet relatati mal-impatti
ambjentali li jikkumplimentaw il-
valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa u l-
ambjent li huma vvalutati fil-kuntest tal-
proċeduri ta’ awtorizzazzjoni previsti fid-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament
(KE) 1829/2003.

Or. en

Emenda 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11) Il-livell ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent 
magħżul fl-Unjoni jippermetti valutazzjoni 
xjentifika uniformi fl-Unjoni kollha u din 
id-Direttiva ma għandhiex tibdel dik is-
sitwazzjoni. Għaldaqstant, sabiex tiġi 
evitata kull interferenza mal-kompetenzi 
mogħtija lill-valutaturi tar-riskju u lill-
amministraturi tar-riskju taħt id-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament
(KE) 1829/2003, Stat Membru għandu juża 
biss raġunijiet relatati mal-objettivi tal-
politika ambjentali li ma joħolqux konflitt 
mal-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa u l-
ambjent li huma vvalutati fil-kuntest tal-
proċeduri ta' awtorizzazzjoni previsti fid-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament
(KE) 1829/2003, bħaż-żamma ta' ċerti tipi 
ta' karatteristiċi naturali u tal-pajżaġġ, 
ċerti abitati u ekosistemi, kif ukoll 

(11) Stat Membru ma jistax jiddiverġi mil-
livell ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
jew tal-annimali u tal-ambjent magħżul fl-
Unjoni, u dan il-prinċipju għandu 
jinżamm. Għaldaqstant, sabiex tiġi evitata 
kull interferenza mal-kompetenzi mogħtija 
lill-valutaturi tar-riskju u lill-
amministraturi tar-riskju taħt id-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament (KE)
Nru 1829/2003, Stat Membru għandu juża 
biss raġunijiet li josservaw l-objettivi tal-
politika ambjentali li jikkumplimentaw il-
valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa u l-
ambjent li huma vvalutati fil-kuntest tal-
proċeduri ta' awtorizzazzjoni previsti fid-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament (KE)
Nru 1829/2003.
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funzjonijiet u servizzi speċifiċi tal-
ekosistema.

Or. it

Emenda 113
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11) Il-livell ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent
magħżul fl-Unjoni jippermetti valutazzjoni 
xjentifika uniformi fl-Unjoni kollha u din 
id-Direttiva ma għandhiex tibdel dik is-
sitwazzjoni. Għaldaqstant, sabiex tiġi 
evitata kull interferenza mal-kompetenzi 
mogħtija lill-valutaturi tar-riskju u lill-
amministraturi tar-riskju taħt id-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament
(KE) 1829/2003, Stat Membru għandu juża 
biss raġunijiet relatati mal-objettivi tal-
politika ambjentali li ma joħolqux konflitt
mal-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa u l-
ambjent li huma vvalutati fil-kuntest tal-
proċeduri ta' awtorizzazzjoni previsti fid-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament
(KE) 1829/2003, bħaż-żamma ta' ċerti tipi 
ta' karatteristiċi naturali u tal-pajżaġġ, ċerti 
abitati u ekosistemi, kif ukoll funzjonijiet u 
servizzi speċifiċi tal-ekosistema.

(11) L-Unjoni Ewropea għandha tiżgura 
livell ta' protezzjoni għoli tas-saħħa tal-
bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent, 
permezz ta' valutazzjoni xjentifika 
uniformi serja, verament indipendenti u 
ta' kwalità fl-Unjoni kollha u din id-
Direttiva ma għandhiex tibdel dik is-
sitwazzjoni. Għaldaqstant, sabiex tiġi 
evitata kull interferenza mal-kompetenzi 
mogħtija lill-valutaturi tar-riskju u lill-
amministraturi tar-riskju taħt id-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament (KE)
Nru 1829/2003, Stat Membru għandu juża 
biss raġunijiet relatati mal-objettivi tal-
politika ambjentali addizzjonali mal-
valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa u l-
ambjent li huma vvalutati fil-kuntest tal-
proċeduri ta' awtorizzazzjoni previsti fid-
Direttiva 2001/18/KE u r-Regolament (KE)
Nru 1829/2003, bħaż-żamma ta' ċerti tipi 
ta' karatteristiċi naturali u tal-pajżaġġ, ċerti 
abitati u ekosistemi, kif ukoll funzjonijiet u 
servizzi speċifiċi tal-ekosistema.

Or. fr

Emenda 114
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11a) L-Istati Membri għandhom ikunu 
permessi wkoll jibbażaw tali miżuri fuq 
raġunijiet relatati ma’ impatti 
soċjoekonomiċi. Dawn ir-raġunijiet 
jistgħu jinkludu l-imprattikabilità jew l-
ispejjeż għoljin ta’ miżuri ta’ koeżistenza 
jew l-impossibilità tal-implimentazzjoni 
ta’ miżuri ta’ koeżistenza minħabba 
kundizzjonijiet ġeografiċi speċifiċi bħall-
gżejjer żgħar jew żoni ta’ muntanji; il-
bżonn li tiġi protetta d-diversità tal-
produzzjoni agrikola; il-bżonn li tiġi 
żgurata l-purezza taż-żerriegħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-emenda 14 mir-Rapporteur; iżżid sentenza introduttorja.

Emenda 115
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11a) L-Istati Membri għandhom ikunu 
permessi li jibbażaw il-miżuri li 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ OĠM jew ta’ gruppi ta’ 
OĠM definiti mill-wiċċ tar-raba’ jew xi 
karatteristika oħra jew tal-OĠM kollha 
għal raġunijiet ġustifikati kif mistħoqq 
relatati ma’ impatti ambjentali. Dawn ir-
raġunijiet jistgħu jinkludu l-prevenzjoni 
tal-iżvilupp ta’ reżistenza għall-pestiċidi 
mill-ħaxix ħażin u l-insetti jew l-annimali 
li jagħmlu ħsara; it-tixrid jew il-
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persistenza ta’ varjetà ġenetikament 
modifikata, jew il-possibilità ta’ tnissil 
ma’ pjanti kkultivati domestikament jew 
selvaġġi; il-prevenzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-ambjent lokali kkawżati 
minn bidliet fil-prattiki agrikoli marbuta 
mal-kultivazzjoni tal-OĠM; iż-żamma u l-
iżvilupp ta’ prattiki agrikoli li joffru 
potenzjal aħjar ta’ rikonċiljazzjoni tal-
produzzjoni mas-sostenibilità tal-
ekosistema; iż-żamma tal-bijodiversità 
lokali, inklużi ċerti ħabitats u ekosistemi, 
jew ċerti tipi ta’ karatteristiċi naturali u 
tal-pajsaġġ; in-nuqqas jew l-insuffiċjenza 
ta’ dejta adegwata dwar l-impatti negattivi 
potenzjali tar-rilaxx tal-OĠM fuq l-
ambjent lokali jew reġjonali ta’ Stat 
Membru, anke fuq il-bijodiversità.

Or. en

Emenda 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11a) L-Istati Membri għandhom 
jitħallew jibbażaw il-miżuri li jirrestrinġu 
jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM 
fuq raġunijiet debitament ġustifikati 
relatati ma' impatti ambjentali u ma' 
prattiki agrikoli tradizzjonali, jew għal 
raġunijiet relatati mal-ġestjoni tar-riskju. 
Dawk ir-raġunijiet jistgħu jkunu relatati 
mal-prevenzjoni tal-iżvilupp ta' reżistenza 
għall-pestiċidi mill-ħaxix ħażin u mill-
organiżmi ta' ħsara; it-tixrid jew il-
persistenza ta' varjetà modifikata 
ġenetikament, jew il-possibilità ta' tnissil 
ma' pjanti kkultivati domestikament jew 
selvaġġi fit-territorju; il-prevenzjoni ta' 
impatti negattivi fuq l-ambjent lokali 
minħabba tibdil fil-prattiki agrikoli 
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marbuta mal-kultivazzjoni ta' OĠM; iż-
żamma u l-iżvilupp ta' prattiki agrikoli li 
joffru possibilitajiet aħjar ta' 
kombinament ta' produzzjoni u 
sostenibilità tal-ekosistemi; iż-żamma tal-
bijodiversità lokali, inklużi ċerti ħabitats u 
ekosistemi, jew ċerti tipi ta' karatteristiċi 
naturali u tal-pajsaġġ; in-nuqqas ta' data 
adegwata dwar l-impatti negattivi 
potenzjali tar-rilaxx ta' OMĠ fuq l-
ambjent lokali jew reġjonali ta' Stat 
Membru, inkluż b'rabta mal-bijodiversità, 
jew l-inadegwatezza ta' dik id-data.

Or. it

Emenda 117
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11b) Ir-raġunijiet relatati mal-impatti 
soċjoekonomiċi jistgħu jinkludu l-
imprattikabilità jew l-ispejjeż għoljin ta’ 
miżuri ta’ koeżistenza jew l-impossibbiltà 
tal-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ 
koeżistenza minħabba kundizzjonijiet 
ġeografiċi speċifiċi;

Or. en

Emenda 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11b) Fost ir-raġunijiet marbuta mar-
riperkussjonijiet soċjoekonomiċi jista' 
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jkun hemm l-imprattikabiiltà jew l-ispejjeż 
kbar tal-miżuri ta' koeżistenza jiġifieri l-
impossibilità li jidħlu fis-seħħ dawk il-
miżuri minħabba kundizzjonijiet 
ġeografiċi speċifiċi, dawk tal-gżejjer żgħar 
jew taż-żoni ta' muntanji, il-ħtieġa li tiġi 
protetta d-diversità tal-produzzjoni 
agrikola; jew il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
purezza taż-żerriegħa, id-disponibilità ta' 
materjali riproduttiv tal-pjanti, kif ukoll 
iż-żamma ta' metodi ta' produzzjoni 
agrikola konvenzjonali u bijoloġiċi.

Or. it

Emenda 119
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11c) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jibbażaw il-miżuri li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM jew 
ta’ gruppi ta’ OĠM definiti mill-wiċċ tar-
raba’ jew xi karatteristika oħra jew tal-
OĠM kollha anke għal raġunijiet oħra li 
jistgħu jinkludu l-użu tal-art, l-ippjanar 
tal-bliet u l-kampanja, jew fatturi leġittimi 
oħra.

Or. en

Emenda 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11c) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
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jibbażaw il-miżuri maħsuba biex 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ OĠM anke għal 
raġunijiet oħra li jistgħu jinkludu l-użu 
tal-art, l-ippjanar tal-bliet u l-kampanja, 
jew fatturi leġittimi oħra marbuta mat-
tradizzjonijiet kulturali.

Or. it

Emenda 121
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 12

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(12) L-Istati Membri għandhom ukoll
ikunu jistgħu jibbażaw id-deċiżjonijiet li 
jadottaw skont id-Direttiva 2001/18/KE 
għal raġunijiet li jikkonċernaw impatti 
soċjoekonomiċi li jistgħu jirriżultaw mill-
kultivazzjoni ta' OĠM fuq it-territorju ta' 
Stat Membru kkonċernat. Filwaqt li ġew 
indirizzati miżuri ta' koeżistenza mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-
13 ta' Lulju 2010 , għandu jkun hemm 
ukoll il-possibbiltà li Stat Membru jadotta 
miżuri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM awtorizzati fit-
territorju kollu tagħhom jew parti minnu 
taħt din id-Direttiva. Dawk ir-raġunijiet 
jistgħu jkunu relatati mal-imprattikabbiltà 
jew l-impossibbiltà li jiġu implimentati 
miżuri ta' koeżistenza minħabba 
kondizzjonijiet ġeografiċi speċifiċi, il-
ħtieġa li tiġi evitata l-preżenza ta' OĠM fi 
prodotti oħra bħal prodotti speċifiċi jew 
partikolari, il-ħtieġa li tiġi protetta d-
diversità tal-produzzjoni agrikola, jew il-
ħtieġa li tiġi żgurata il-purezza taż-
żerrigħat u l-materjal riproduttiv tal-pjanti. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni, kif ġiet 
mitluba fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 
ta' Diċembru 2008 dwar Organiżmi 

(12) Id-deċiżjonijiet tal-Istati Membri li 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju 
tagħhom għandhom ikunu jistgħu jiġu 
bbażati wkoll fuq raġunijiet li 
jikkonċernaw impatti soċjoekonomiċi li 
jistgħu jirriżultaw mill-kultivazzjoni ta' 
OĠM fuq it-territorju ta' Stat Membru 
kkonċernat. Dawk ir-raġunijiet jistgħu 
jkunu relatati b'mod partikolari mal-
imprattikabbiltà jew l-impossibbiltà li jiġu 
implimentati miżuri ta' koeżistenza 
minħabba kondizzjonijiet ġeografiċi 
speċifiċi, il-ħtieġa li tiġi evitata l-preżenza 
ta' OĠM fi prodotti oħra bħal prodotti 
speċifiċi jew partikolari, il-ħtieġa li tiġi 
protetta d-diversità tal-produzzjoni 
agrikola, jew il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
purezza taż-żerrigħat u l-materjal 
riproduttiv tal-pjanti. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni, kif ġiet mitluba fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
5 ta' Diċembru 2008 dwar Organiżmi 
Ġenetikament Modifikati, irrappurtat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implikazzjonijiet soċjoekonomiċi tal-
kultivazzjoni tal-OĠM. L-eżitu ta' dak ir-
rapport jista' jipprovdi informazzjoni ta' 
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Ġenetikament Modifikati, irrappurtat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implikazzjonijiet soċjoekonomiċi tal-
kultivazzjoni tal-OĠM. L-eżitu ta' dak ir-
rapport jista' jipprovdi informazzjoni ta' 
valur lill-Istati Membri li jikkunsidraw 
jieħdu deċiżjonijiet abbażi ta' din id-
Direttiva.

valur lill-Istati Membri li jikkunsidraw
jieħdu deċiżjonijiet abbażi ta' din id-
Direttiva.

__________________
1Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-
13 ta’ Lulju 2010 dwar linji gwida għall-
iżvilupp ta' miżuri ta' koeżistenza 
nazzjonali biex tiġi evitata l-preżenza 
mhux intenzjonata ta' OĠM f'uċuħ tar-
raba' konvenzjonali u organiċi 
(ĠU C 200, 22.7.2010, p. 1).

Or. fr

Emenda 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 12

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(12) L-Istati Membri għandhom ukoll 
ikunu jistgħu jibbażaw id-deċiżjonijiet li 
jadottaw skont id-Direttiva 2001/18/KE 
għal raġunijiet li jikkonċernaw impatti 
soċjoekonomiċi li jistgħu jirriżultaw mill-
kultivazzjoni ta' OĠM fuq it-territorju ta'
Stat Membru kkonċernat. Filwaqt li ġew 
indirizzati miżuri ta' koeżistenza mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-
13 ta' Lulju 20101, għandu jkun hemm 
ukoll il-possibbiltà li Stat Membru jadotta 
miżuri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM awtorizzati fit-
territorju kollu tagħhom jew parti minnu 
taħt din id-Direttiva. Dawk ir-raġunijiet 
jistgħu jkunu relatati mal-imprattikabbiltà 
jew l-impossibbiltà li jiġu implimentati 
miżuri ta' koeżistenza minħabba 

(12) L-Istati Membri għandhom ukoll 
ikunu jistgħu jibbażaw id-deċiżjonijiet li 
jadottaw skont id-Direttiva 2001/18/KE 
għal raġunijiet li jikkonċernaw impatti 
soċjoekonomiċi li jistgħu jirriżultaw mill-
kultivazzjoni ta’ OĠM fuq it-territorju ta’
Stat Membru kkonċernat. Dawk ir-
raġunijiet jistgħu jkunu relatati mal-ħtieġa 
jew ir-rieda li tiġi evitata l-preżenza ta’
OĠM fi prodotti oħra bħal prodotti 
speċifiċi jew partikolari, il-ħtieġa li tiġi 
protetta d-diversità tal-produzzjoni 
agrikola, jew il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
purezza taż-żerrigħat u l-materjal 
riproduttiv tal-pjanti. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni, kif ġiet mitluba fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
5 ta’ Diċembru 2008 dwar Organiżmi 
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kondizzjonijiet ġeografiċi speċifiċi, il-
ħtieġa li tiġi evitata l-preżenza ta' OĠM fi 
prodotti oħra bħal prodotti speċifiċi jew 
partikolari, il-ħtieġa li tiġi protetta d-
diversità tal-produzzjoni agrikola, jew il-
ħtieġa li tiġi żgurata il-purezza taż-
żerrigħat u l-materjal riproduttiv tal-pjanti. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni, kif ġiet 
mitluba fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
5 ta' Diċembru 2008 dwar Organiżmi 
Ġenetikament Modifikati, irrappurtat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implikazzjonijiet soċjoekonomiċi tal-
kultivazzjoni tal-OĠM. L-eżitu ta' dak ir-
rapport jista' jipprovdi informazzjoni ta'
valur lill-Istati Membri li jikkunsidraw 
jieħdu deċiżjonijiet abbażi ta' din id-
Direttiva.

Ġenetikament Modifikati, irrappurtat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implikazzjonijiet soċjoekonomiċi tal-
kultivazzjoni tal-OĠM. L-eżitu ta’ dak ir-
rapport jista’ jipprovdi informazzjoni ta’
valur lill-Istati Membri li jikkunsidraw 
jieħdu deċiżjonijiet abbażi ta’ din id-
Direttiva.

__________________
1 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-
13 ta’ Lulju 2010 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 organiċi 
(ĠU C 200, 22.7.2010, p. 1).

Or. en

Emenda 123
Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 12a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(12a) Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jikkoperaw bejniethom sabiex 
jimplimentaw ‘żoni bafer’ bejn żoni ħielsa 
minn OĠM u żoni fejn OĠM huma 
kultivati sabiex jiġu evitati konsegwenzi 
mhux intenzjonati ta’ kontaminazzjoni 
transkonfinali
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Or. en

Emenda 124
Lorenzo Fontana

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 13

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(13) Ir-restrizzjonijiet jew il-
projbizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva għandhom jirreferu għall-
kultivazzjoni u mhux għaċ-ċirkolazzjoni u 
l-importazzjoni ħielsa ta' żerrigħat u 
materjal riproduttiv tal-pjanti ġenetikament 
modifikati, bħala prodotti jew ġo fihom, u 
l-prodotti tal-ħsad tagħhom u barra minn 
hekk għandhom ikunu f'konformità mat-
Trattati, b'mod partikolari fir-rigward tal-
prinċipju tan-nondiskriminazzjoni bejn 
prodotti nazzjonali u dawk mhux 
nazzjonali, il-prinċipju tal-proporzjonalità 
u l-Artikolu 34, l-Artikolu 36 u l-
Artikolu 216(2) tat-TFUE.

(13) Ir-restrizzjonijiet jew il-
projbizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva għandhom jirreferu għall-
kultivazzjoni u jistgħu, fuq għażla tal-Istat 
Membru, ikopru ċ-ċirkolazzjoni u l-
importazzjoni ħielsa ta' żrieragħ u materjal 
riproduttiv tal-pjanti ġenetikament 
modifikati, bħala prodotti jew ġo fihom, u 
l-prodotti tal-ħsad tagħhom.

Or. it

Emenda 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 13

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(13) Ir-restrizzjonijiet jew il-
projbizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva għandhom jirreferu għall-
kultivazzjoni u mhux għaċ-ċirkolazzjoni u
l-importazzjoni ħielsa ta' żerrigħat u 
materjal riproduttiv tal-pjanti ġenetikament 
modifikati, bħala prodotti jew ġo fihom, u 
l-prodotti tal-ħsad tagħhom u barra minn 

(13) Ir-restrizzjonijiet jew il-
projbizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva għandhom jirreferu għall-
kultivazzjoni,  iċ-ċirkolazzjoni u l-
importazzjoni ta' żerrigħat u materjal 
riproduttiv tal-pjanti ġenetikament 
modifikati, bħala prodotti jew ġo fihom, u 
l-prodotti tal-ħsad tagħhom u barra minn 
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hekk għandhom ikunu f'konformità mat-
Trattati, b'mod partikolari fir-rigward tal-
prinċipju tan-nondiskriminazzjoni bejn 
prodotti nazzjonali u dawk mhux 
nazzjonali, il-prinċipju tal-proporzjonalità 
u l-Artikolu 34, l-Artikolu 36 u l-
Artikolu 216(2) tat-TFUE.

hekk għandhom ikunu f'konformità mat-
Trattati, b'mod partikolari fir-rigward tal-
prinċipju tal-proporzjonalità u l-
Artikolu 34, l-Artikolu 36 u l-
Artikolu 216(2) tat-TFUE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri, skont il-prinċipju prekawzjonarju, għandhom ikunu jistgħu jirrifjutaw it-
tqegħid fis-suq u għalhekk l-importazzjonijiet tal-OĠM. Is-sikurezza tal-konsumaturi għandha 
tieħdu preċedenza fuq l-interessi tal-industriji agroalimentari.

Emenda 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 13

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(13) Ir-restrizzjonijiet jew il-
projbizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva għandhom jirreferu għall-
kultivazzjoni u mhux għaċ-ċirkolazzjoni u 
l-importazzjoni ħielsa ta' żerrigħat u 
materjal riproduttiv tal-pjanti ġenetikament 
modifikati, bħala prodotti jew ġo fihom, u 
l-prodotti tal-ħsad tagħhom u barra minn 
hekk għandhom ikunu f'konformità mat-
Trattati, b'mod partikolari fir-rigward tal-
prinċipju tan-nondiskriminazzjoni bejn 
prodotti nazzjonali u dawk mhux 
nazzjonali, il-prinċipju tal-proporzjonalità 
u l-Artikolu 34, l-Artikolu 36 u l-
Artikolu 216(2) tat-TFUE.

(13) Ir-restrizzjonijiet jew il-
projbizzjonijiet adottati mill-Istati Membri
għandhom jirreferu għall-kultivazzjoni u ċ-
ċirkolazzjoni u l-importazzjoni ħielsa ta' 
żerrigħat u materjal riproduttiv tal-pjanti 
ġenetikament modifikati, bħala prodotti 
jew ġo fihom, u l-prodotti tal-ħsad 
tagħhom u għandhom ikunu f'konformità 
mat-Trattati, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni bejn 
prodotti nazzjonali u dawk mhux 
nazzjonali, il-prinċipju tal-proporzjonalità 
u l-Artikolu 34, l-Artikolu 36 u l-
Artikolu 216(2) tat-TFUE.

Or. fr
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Emenda 127
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 14

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(14) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 
skont din id-Direttiva għandhom ikunu 
soġġetti għal proċedura ta' skrutinju u
informazzjoni fil-livell tal-Unjoni. Fid-
dawl tal-livell ta' skrutinju u informazzjoni 
mill-Unjoni, mhuwiex meħtieġ li jsir 
provvediment ukoll għall-applikazzjoni
tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1. L-Istati Membri 
jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju kollu 
tagħhom jew f'parti minnu mid-data tad-
dħul fis-seħħ tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni 
u mhux aktar tard minn sentejn wara d-
data meta jingħataw il-
kunsens/awtorizzazzjoni, kemm-il darba 
jkun skada perjodu ta’ waqfien stabbilit li 
matulu l-Kummissjoni tkun ingħatat l-
opportunità li tikkummenta dwar il-miżuri 
proposti.

(14) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 
skont din id-Direttiva għandhom ikunu 
soġġetti għal proċedura ta’ skrutinju u 
informazzjoni fil-livell tal-Unjoni. Fid-
dawl tal-livell ta’ skrutinju u informazzjoni 
mill-Unjoni, mhuwiex meħtieġ li jsir 
provvediment ukoll għall-applikazzjoni
tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1. L-Istati Membri 
jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ OĠM jew ta’ gruppi ta’ 
OĠM definiti mill-wiċċ tar-raba’ jew xi 
karatteristika oħra jew tal-OĠM kollha
fit-territorju kollu tagħhom jew f’parti 
minnu mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-
awtorizzazzjoni tal-Unjoni u għad-durata 
kollha tal-kunsens/awtorizzazzjoni, 
kemm-il darba jkun skada perjodu ta’ 
waqfien stabbilit li matulu l-Kummissjoni 
tkun ingħatat l-opportunità li tikkummenta 
dwar il-miżuri proposti.

__________________ __________________
1Direttiva 98/34/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta' informazzjoni fil-qasam ta' 
l-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà ta' l-
Informatika (ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37).

1Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam
tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informatika (ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37).

Or. en

Emenda 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 14
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(14) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 
skont din id-Direttiva għandhom ikunu 
soġġetti għal proċedura ta' skrutinju u 
informazzjoni fil-livell tal-Unjoni. Fid-
dawl tal-livell ta' skrutinju u informazzjoni 
mill-Unjoni, mhuwiex meħtieġ li jsir 
provvediment ukoll għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1. L-Istati Membri 
jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju kollu 
tagħhom jew f'parti minnu mid-data tad-
dħul fis-seħħ tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni 
u mhux aktar tard minn sentejn wara d-
data meta jingħataw il-
kunsens/awtorizzazzjoni, kemm-il darba 
jkun skada perjodu ta’ waqfien stabbilit li 
matulu l-Kummissjoni tkun ingħatat l-
opportunità li tikkummenta dwar il-miżuri 
proposti.

(14) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 
skont din id-Direttiva għandhom ikunu 
soġġetti għal proċedura ta' skrutinju u 
informazzjoni fil-livell tal-Unjoni. Fid-
dawl tal-livell ta' skrutinju u informazzjoni 
mill-Unjoni, mhuwiex meħtieġ li jsir 
provvediment ukoll għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1. L-Istati Membri 
jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju kollu 
tagħhom jew f'parti minnu qabel id-data
tad-dħul fis-seħħ tal-awtorizzazzjoni tal-
Unjoni u għal kemm idum il-
kunsens/awtorizzazzjoni, kemm-il darba 
jkun skada perjodu ta’ waqfien stabbilit li 
matulu l-Kummissjoni tkun ingħatat l-
opportunità li tikkummenta dwar il-miżuri 
proposti. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu, għaldaqstant, jikkomunika l-
miżuri proposti lill-Kummissjoni mill-
inqas 75 jum qabel l-ħruġ tal-kunsens 
tagħhom, biex il-Kummissjoni tingħata l-
opportunità li tikkummenta, u għandu 
joqgħod lura milli jadotta u jimplimenta 
dawk il-miżuri matul dak il-perjodu. Meta 
jiskadi l-perjodu ta' waqfien stabbilit, l-
Istat Membru għandu jkun jista’ jadotta l-
miżuri kif oriġinarjament proposti jew 
emendati biex jittieħed kont tal-kummenti 
tal-Kummissjoni.

__________________ __________________
1 Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta' informazzjoni fil-qasam ta' 
l-istandards u r-regolamenti tekniċi
(ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37).

1 Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta' informazzjoni fil-qasam
tal-istandards u r-regolamenti tekniċi
(ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37).

Or. it
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Emenda 129
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 14

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(14) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 
skont din id-Direttiva għandhom ikunu 
soġġetti għal proċedura ta' skrutinju u
informazzjoni fil-livell tal-Unjoni. Fid-
dawl tal-livell ta' skrutinju u 
informazzjoni mill-Unjoni, mhuwiex 
meħtieġ li jsir provvediment ukoll għall-
applikazzjoni tad-Direttiva 98/34/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1. L-Istati 
Membri jistgħu jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM fit-
territorju kollu tagħhom jew f'parti minnu
mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-
awtorizzazzjoni tal-Unjoni u mhux aktar 
tard minn sentejn wara d-data meta 
jingħataw il-kunsens/awtorizzazzjoni, 
kemm-il darba jkun skada perjodu ta’ 
waqfien stabbilit li matulu l-Kummissjoni 
tkun ingħatat l-opportunità li 
tikkummenta dwar il-miżuri proposti.

(14) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 
skont din id-Direttiva għandhom ikunu 
soġġetti għal proċedura ta' informazzjoni 
fil-livell tal-Unjoni f'konformità mad-
Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill1. L-Istati Membri jistgħu 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 
ta' OĠM fit-territorju kollu tagħhom jew 
f'parti minnu mingħajr l-ebda restrizzjoni 
ta' żmien jew tul.

__________________ __________________
1Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta' informazzjoni fil-qasam 
tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informatika (ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37).

1Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta' informazzjoni fil-qasam 
tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informatika (ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37).

Or. fr

Emenda 130
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 14
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(14) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 
skont din id-Direttiva għandhom ikunu 
soġġetti għal proċedura ta' skrutinju u
informazzjoni fil-livell tal-Unjoni. Fid-
dawl tal-livell ta' skrutinju u informazzjoni 
mill-Unjoni, mhuwiex meħtieġ li jsir 
provvediment ukoll għall-applikazzjoni
tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1 L-Istati Membri 
jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM fit-territorju kollu 
tagħhom jew f'parti minnu mid-data tad-
dħul fis-seħħ tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni 
u mhux aktar tard minn sentejn wara d-
data meta jingħataw il-
kunsens/awtorizzazzjoni, kemm-il darba 
jkun skada perjodu ta’ waqfien stabbilit li 
matulu l-Kummissjoni tkun ingħatat l-
opportunità li tikkummenta dwar il-miżuri 
proposti.

(14) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 
skont din id-Direttiva għandhom ikunu 
soġġetti għal proċedura ta’ skrutinju u 
informazzjoni fil-livell tal-Unjoni. Fid-
dawl tal-livell ta' skrutinju u informazzjoni 
mill-Unjoni, mhuwiex meħtieġ li jsir 
provvediment ukoll għall-applikazzjoni
tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.1 L-Istati Membri 
jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni tal-OĠM kollha, grupp 
minnhom, jew OĠM speċifiku fit-territorju 
kollu tagħhom jew f’parti minnu mid-data 
tad-dħul fis-seħħ tal-awtorizzazzjoni tal-
Unjoni u għad-durata kollha tal-
kunsens/awtorizzazzjoni.

__________________ __________________
1Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta' informazzjoni fil-qasam ta' 
l-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà ta' l-
Informatika (ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37).

1Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 
dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam
tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-
Informatika (ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kompatibbli mal-Emenda 17 tal-abbozz ta’ rakkomandazzjoni. Fl-abbozz tal-proposta 
tagħha, anke l-Kummissjoni kienet ippermettiet li l-gvernijiet jipprojbixxu OĠM partikolari 
jew l-OĠM kollha. Il-Kunsill ma segwiex il-Kummissjoni u lanqas il-pożizzjoni tal-ewwel qari 
tal-Parlament. 

Emenda 131
Biljana Borzan
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 14a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(14a) Matul il-perjodu ta’ waqfien, l-
applikant/detentur tal-awtorizzazzjoni li 
jkun affettwat minn miżuri li jirrestrinġu 
jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM 
jew grupp ta’ OĠM fi Stat Membru 
għandu joqgħod lura mill-attivitajiet 
kollha relatati mal-kultivazzjoni ta’ dak l-
OĠM jew grupp ta’ OĠM f’dak l-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 132
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15) Id-deċiżjonijiet li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM minn 
Stati Membri fit-territorju kollu tagħhom 
jew parti minnu m'għandhomx iwaqqfu 
milli ssir riċerka dwar il-bijoteknoloġija 
bil-kondizzjoni li, fit-twettiq ta’ din ir-
riċerka, jitħarsu l-miżuri kollha ta'
sikurezza meħtieġa.

(15) Id-deċiżjonijiet li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM minn 
Stati Membri fit-territorju kollu tagħhom 
jew parti minnu m’għandhomx iwaqqfu 
milli ssir riċerka dwar il-bijoteknoloġija 
bil-kondizzjoni li, fit-twettiq ta’ din ir-
riċerka, jitħarsu l-miżuri kollha ta’
sikurezza meħtieġa. Barra minn hekk, l-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
(EFSA) u l-Istati Membri għandu 
jkollhom l-għan li jistabbilixxu netwerk 
estensiv ta’ organizzazzjonijiet xjentifiċi li 
jirrappreżentaw id-dixxiplini kollha, 
inklużi dawk relatati mal-kwistjonijiet 
ekoloġiċi, u għandhom jikkooperaw biex 
jidentifikaw fi stadju bikri kull diverġenza 
potenzjali bejn l-opinjonijiet xjentifiċi bl-
għan li jissolvew jew jiġu ċċarati l-
kwistjonijiet xjentifiċi li jkunu qed 
joħolqu diverġenzi. Il-Kummissjoni u l-
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Istati Membri għandhom jaċċertaw li jiġu 
żgurati r-riżorsi meħtieġa għal riċerka 
indipendenti dwar ir-riskji potenzjali li 
jiġu mir-rilaxx intenzjonat jew it-tqegħid 
fis-suq tal-OĠM, u li l-infurzar tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali ma 
jipprevjenix lir-riċerkaturi indipendenti 
milli jaċċessaw il-materjal kollu rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test meħud mill-ewwel pożizzjoni tal-PE, u jrid jidher bħala addizzjoni għall-emenda 18 tal-
abbozz ta’ rakkomandazzjoni. Il-kooperazzjoni tar-riċerka hija prekundizzjoni għal 
valutazzjoni tar-riskju diċenti.

Emenda 133
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15) Id-deċiżjonijiet li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM minn 
Stati Membri fit-territorju kollu tagħhom 
jew parti minnu m'għandhomx iwaqqfu 
milli ssir riċerka dwar il-bijoteknoloġija 
bil-kondizzjoni li, fit-twettiq ta’ din ir-
riċerka, jitħarsu l-miżuri kollha ta' 
sikurezza meħtieġa.

(15) Id-deċiżjonijiet li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM minn 
Stati Membri fit-territorju kollu tagħhom 
jew parti minnu m'għandhomx iwaqqfu 
milli ssir riċerka dwar il-bijoteknoloġija 
bil-kondizzjoni li, fit-twettiq ta’ din ir-
riċerka, jitħarsu l-miżuri kollha ta' 
sikurezza meħtieġa dwar is-saħħa tal-
bniedem u tal-annimali u l-protezzjoni tal-
ambjent.

Or. fr

Emenda 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15) Id-deċiżjonijiet li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM minn 
Stati Membri fit-territorju kollu tagħhom 
jew parti minnu m'għandhomx iwaqqfu 
milli ssir riċerka dwar il-bijoteknoloġija 
bil-kondizzjoni li, fit-twettiq ta’ din ir-
riċerka, jitħarsu l-miżuri kollha ta'
sikurezza meħtieġa.

(15) Id-deċiżjonijiet li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM minn 
Stati Membri fit-territorju kollu tagħhom 
jew parti minnu m’għandhomx iwaqqfu 
milli ssir riċerka dwar il-bijoteknoloġija 
bil-kondizzjoni li, fit-twettiq ta’ din ir-
riċerka, jitħarsu l-miżuri kollha ta’
sikurezza meħtieġa u li l-attività ma 
timminax ir-rispett tar-raġunijiet li 
fuqhom ġiet introdotta l-projbizzjoni.

Or. en

Emenda 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15a) Minħabba l-importanza tal-provi 
xjentifiċi fit-teħid ta ' deċiżjonijiet dwar il-
projbizzjoni jew l-approvazzjoni tal-OĠM, 
l-Awtorità u l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu użu minn studji li għamlu istituti 
akkreditati ta' riċerka pubbliċi u privati 
sabiex jiżguraw informazzjoni kostanti u 
pubblikazzjoni preċiża tar-riżultati ta' 
riċerka dwar ir-riskju jew il-provi ta' 
kwalunkwe preżenza aċċidentali, 
kontaminazzjoni jew periklu għall-
ambjent jew għas-saħħa tal-bniedem tal-
OĠM.

Or. it

Emenda 136
Julie Girling
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 16

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(16) Meta ċirkostanzi ġodda u oġġettivi 
jiġġustifikaw emenda għall-ambitu 
ġeografiku tal-kunsens/awtorizzazzjoni ta'
OĠM, u fi kwalunkwe każ mhux qabel
sentejn mid-data meta jingħata l-
kunsens/awtorizzazzjoni, Stat Membru 
għandu jkun jista' jitlob permezz tal-
Kummissjoni lid-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tiegħu. Jekk id-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni ma jaqbilx, b'mod 
espliċitu jew taċitu, l-Istat Membru għandu 
jingħata l-possibbiltà li jadotta miżuri 
motivati li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' dak l-OĠM. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jikkomunika 
abbozz ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni 
mill-inqas 75 jum qabel l-adozzjoni 
tagħhom, biex il-Kummissjoni tingħata l-
opportunità li tikkummenta, u għandu 
joqgħod lura milli jadotta u jimplimenta 
dawk il-miżuri matul dak il-perjodu. Meta 
jiskadi l-perjodu ta' waqfien stabbilit, l-
Istat Membru għandu jkun jista’ jadotta l-
miżuri kif oriġinarjament proposti jew 
emendati biex jittieħed kont tal-kummenti 
tal-Kummissjoni.

(16) Meta ċirkostanzi ġodda u oġġettivi 
jiġġustifikaw emenda għall-ambitu 
ġeografiku tal-kunsens/awtorizzazzjoni ta’
OĠM, u fi kwalunkwe każ mhux qabel
ħames snin mid-data meta jingħata l-
kunsens/awtorizzazzjoni, Stat Membru 
għandu jkun jista’ jitlob permezz tal-
Kummissjoni lid-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tiegħu. Jekk id-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni ma jaqbilx, b’mod 
espliċitu jew taċitu, l-Istat Membru għandu 
jingħata l-possibbiltà li jadotta miżuri 
motivati li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jikkomunika 
abbozz ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni 
mill-inqas 75 jum qabel l-adozzjoni 
tagħhom, biex il-Kummissjoni tingħata l-
opportunità li tikkummenta, u għandu 
joqgħod lura milli jadotta u jimplimenta 
dawk il-miżuri matul dak il-perjodu. Meta 
jiskadi l-perjodu ta’ waqfien stabbilit, l-
Istat Membru għandu jkun jista’ jadotta l-
miżuri kif oriġinarjament proposti jew 
emendati biex jittieħed kont tal-kummenti 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 137
Paul Brannen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 16

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(16) Meta ċirkostanzi ġodda u oġġettivi 
jiġġustifikaw emenda għall-ambitu 
ġeografiku tal-kunsens/awtorizzazzjoni ta'

(16) Meta ċirkostanzi ġodda u oġġettivi 
jiġġustifikaw emenda għall-ambitu 
ġeografiku tal-kunsens/awtorizzazzjoni ta’
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OĠM, u fi kwalunkwe każ mhux qabel
sentejn mid-data meta jingħata l-
kunsens/awtorizzazzjoni, Stat Membru 
għandu jkun jista' jitlob permezz tal-
Kummissjoni lid-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tiegħu. Jekk id-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni ma jaqbilx, b'mod 
espliċitu jew taċitu, l-Istat Membru għandu 
jingħata l-possibbiltà li jadotta miżuri 
motivati li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' dak l-OĠM. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jikkomunika 
abbozz ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni 
mill-inqas 75 jum qabel l-adozzjoni 
tagħhom, biex il-Kummissjoni tingħata l-
opportunità li tikkummenta, u għandu 
joqgħod lura milli jadotta u jimplimenta 
dawk il-miżuri matul dak il-perjodu. Meta 
jiskadi l-perjodu ta' waqfien stabbilit, l-
Istat Membru għandu jkun jista’ jadotta l-
miżuri kif oriġinarjament proposti jew 
emendati biex jittieħed kont tal-kummenti 
tal-Kummissjoni.

OĠM, u fi kwalunkwe każ mhux qabel
ħames snin mid-data meta jingħata l-
kunsens/awtorizzazzjoni, Stat Membru 
għandu jkun jista’ jitlob permezz tal-
Kummissjoni lid-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tiegħu. Jekk id-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni ma jaqbilx, b’mod 
espliċitu jew taċitu, l-Istat Membru għandu 
jingħata l-possibbiltà li jadotta miżuri 
motivati li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jikkomunika 
abbozz ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni 
mill-inqas 75 jum qabel l-adozzjoni 
tagħhom, biex il-Kummissjoni tingħata l-
opportunità li tikkummenta, u għandu 
joqgħod lura milli jadotta u jimplimenta 
dawk il-miżuri matul dak il-perjodu. Meta 
jiskadi l-perjodu ta’ waqfien stabbilit, l-
Istat Membru għandu jkun jista’ jadotta l-
miżuri kif oriġinarjament proposti jew 
emendati biex jittieħed kont tal-kummenti 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tal-emenda tal-Artikolu 26b, paragrafu 5.

Emenda 138
Jan Huitema

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 16

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(16) Meta ċirkostanzi ġodda u oġġettivi 
jiġġustifikaw emenda għall-ambitu 
ġeografiku tal-kunsens/awtorizzazzjoni ta'
OĠM, u fi kwalunkwe każ mhux qabel
sentejn mid-data meta jingħata l-
kunsens/awtorizzazzjoni, Stat Membru 

(16) Meta ċirkostanzi ġodda u oġġettivi 
jiġġustifikaw emenda għall-ambitu 
ġeografiku tal-kunsens/awtorizzazzjoni ta’
OĠM, u fi kwalunkwe każ mhux qabel
ħames snin mid-data meta jingħata l-
kunsens/awtorizzazzjoni, Stat Membru 
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għandu jkun jista' jitlob permezz tal-
Kummissjoni lid-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tiegħu. Jekk id-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni ma jaqbilx, b'mod 
espliċitu jew taċitu, l-Istat Membru għandu 
jingħata l-possibbiltà li jadotta miżuri 
motivati li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' dak l-OĠM. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jikkomunika 
abbozz ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni 
mill-inqas 75 jum qabel l-adozzjoni 
tagħhom, biex il-Kummissjoni tingħata l-
opportunità li tikkummenta, u għandu 
joqgħod lura milli jadotta u jimplimenta 
dawk il-miżuri matul dak il-perjodu. Meta 
jiskadi l-perjodu ta' waqfien stabbilit, l-
Istat Membru għandu jkun jista’ jadotta l-
miżuri kif oriġinarjament proposti jew 
emendati biex jittieħed kont tal-kummenti 
tal-Kummissjoni.

għandu jkun jista’ jitlob permezz tal-
Kummissjoni lid-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni jaġġusta l-ambitu
ġeografiku tiegħu. Jekk id-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni ma jaqbilx, b’mod 
espliċitu jew taċitu, l-Istat Membru għandu 
jingħata l-possibbiltà li jadotta miżuri 
motivati li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jikkomunika
pubblikament abbozz ta’ dawk il-miżuri
motivati lill-Kummissjoni mill-inqas 
75 jum qabel l-adozzjoni tagħhom, biex il-
Kummissjoni tingħata l-opportunità li 
tikkummenta, u għandu joqgħod lura milli 
jadotta u jimplimenta dawk il-miżuri matul 
dak il-perjodu. Meta jiskadi l-perjodu ta’
waqfien stabbilit, l-Istat Membru għandu 
jkun jista’ jadotta l-miżuri kif 
oriġinarjament proposti jew emendati biex 
jittieħed kont tal-kummenti tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 139
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 16

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(16) Meta ċirkostanzi ġodda u oġġettivi 
jiġġustifikaw emenda għall-ambitu
ġeografiku tal-kunsens/awtorizzazzjoni ta' 
OĠM, u fi kwalunkwe każ mhux qabel 
sentejn mid-data meta jingħata l-
kunsens/awtorizzazzjoni, Stat Membru 
għandu jkun jista' jitlob permezz tal-
Kummissjoni lid-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tiegħu. Jekk id-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni ma jaqbilx, 
b'mod espliċitu jew taċitu, l-Istat Membru 
għandu jingħata l-possibbiltà li jadotta 

(16) Stat Membru għandu dejjem ikollu l-
possibbiltà li jerġa' jirrevedi d-deċiżjoni 
tiegħu u li jemenda l-ambitu ġeografiku
tal-awtorizzazzjoni ta' OĠM u li jadotta 
miżuri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultura tal-OĠM.
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miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-
OĠM. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkomunika abbozz ta’ dawk il-
miżuri lill-Kummissjoni mill-inqas 75 jum 
qabel l-adozzjoni tagħhom, biex il-
Kummissjoni tingħata l-opportunità li 
tikkummenta, u għandu joqgħod lura 
milli jadotta u jimplimenta dawk il-miżuri 
matul dak il-perjodu. Meta jiskadi l-
perjodu ta' waqfien stabbilit, l-Istat 
Membru għandu jkun jista’ jadotta l-
miżuri kif oriġinarjament proposti jew 
emendati biex jittieħed kont tal-kummenti 
tal-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 16

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(16) Meta ċirkostanzi ġodda u oġġettivi 
jiġġustifikaw emenda għall-ambitu 
ġeografiku tal-kunsens/awtorizzazzjoni ta' 
OĠM, u fi kwalunkwe każ mhux qabel 
sentejn mid-data meta jingħata l-
kunsens/awtorizzazzjoni, Stat Membru 
għandu jkun jista' jitlob permezz tal-
Kummissjoni lid-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tiegħu. Jekk id-detentur tal-
kunsens/awtorizzazzjoni ma jaqbilx, 
b'mod espliċitu jew taċitu, l-Istat Membru 
għandu jingħata l-possibbiltà li jadotta 
miżuri motivati li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' dak l-OĠM.
L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jikkomunika abbozz ta’ dawk il-miżuri lill-
Kummissjoni mill-inqas 75 jum qabel l-
adozzjoni tagħhom, biex il-Kummissjoni 
tingħata l-opportunità li tikkummenta, u

(16) Meta jitqies xieraq, u fi kwalunkwe 
każ mhux qabel sentejn, wara d-data meta 
jingħata l-kunsens/awtorizzazzjoni lil 
OĠM, Stat Membru għandu jkun jista’
jadotta miżuri li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM
fuq it-territorju kollu tiegħu jew parti 
minnu. Dawn il-miżuri għandhom jiġu 
notifikati lill-Kummissjoni mill-inqas 
75 jum qabel l-adozzjoni tagħhom, biex il-
Kummissjoni tingħata l-opportunità li
tibgħat kumment mhux vinkolanti. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu joqgħod lura 
milli jadotta u jimplimenta dawk il-miżuri 
matul dak il-perjodu. Meta jiskadi l-
perjodu ta’ waqfien stabbilit, l-Istat 
Membru għandu jkun jista’ jadotta l-miżuri 
kif oriġinarjament proposti jew emendati
f’każ li jitqies xieraq mill-Istat Membru 
kkonċernat biex jittieħed kont tal-
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għandu joqgħod lura milli jadotta u 
jimplimenta dawk il-miżuri matul dak il-
perjodu. Meta jiskadi l-perjodu ta' waqfien 
stabbilit, l-Istat Membru għandu jkun jista’ 
jadotta l-miżuri kif oriġinarjament proposti 
jew emendati biex jittieħed kont tal-
kummenti tal-Kummissjoni..

kummenti tal-Kummissjoni. Fil-każ li l-
75 jum jikkoinċidu totalment jew 
parzjalment mal-istaġjun taż-żrigħ tal-
ispeċi li għalih jappartjeni l-OĠM 
approvat, l-Istati Membri għandhom 
ikunu awtorizzati li jimplimentaw il-
projbizzjoni.

Or. en

Emenda 141
Biljana Borzan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 16a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(16 a) Matul il-perjodu ta’ waqfien, l-
applikant/detentur tal-awtorizzazzjoni li 
jkun affettwat minn miżuri li jirrestrinġu 
jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM 
jew grupp ta’ OĠM fi Stat Membru 
għandhom joqgħodu lura mill-attivitajiet 
kollha relatati mal-kultivazzjoni ta’ dak l-
OĠM jew grupp ta’ OĠM f’dak l-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 142
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 17

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17) Stat Membru għandu jkun jista’ jitlob 
lill-awtorità kompetenti jew lill-
Kummissjoni biex jintegraw mill-ġdid it-
territorju kollu tiegħu jew parti minnu fl-
ambitu ġeografiku tal-
kunsens/awtorizzazzjoni li minnha kien 

Stat Membru jista’ jitlob ukoll lill-awtorità 
kompetenti jew lill-Kummissjoni biex 
jintegraw mill-ġdid it-territorju kollu 
tiegħu jew parti minnu fl-ambitu 
ġeografiku tal-kunsens/awtorizzazzjoni li 
minnha kien eskluż qabel. F'dan il-każ, l-
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eskluż qabel. F’dak il-każ, m’għandu jkun 
hemm ebda ħtieġa li t-talba tintbagħat lid-
detentur tal-kunsens/awtorizzazzjoni u 
jintalab il-qbil tiegħu. L-awtorità 
kompetenti li tkun ħarġet il-kunsens bil-
miktub jew il-Kummissjoni taħt id-
Direttiva 2001/18/KE jew ir-Regolament
(KE) Nru 1829/2003 rispettivament, 
għandhom jemendaw l-ambitu ġeografiku 
tal-kunsens jew tad-deċiżjoni ta’ 
awtorizzazzjoni kif meħtieġ.

awtorità kompetenti li tkun ħarġet il-
kunsens bil-miktub jew il-Kummissjoni 
taħt id-Direttiva 2001/18/KE jew ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 
rispettivament, għandhom jemendaw l-
ambitu ġeografiku tal-kunsens jew tad-
deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni kif meħtieġ.

Or. fr

Emenda 143
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 17

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17) Stat Membru għandu jkun jista’ 
jitlob lill-awtorità kompetenti jew lill-
Kummissjoni biex jintegraw mill-ġdid it-
territorju kollu tiegħu jew parti minnu fl-
ambitu ġeografiku tal-
kunsens/awtorizzazzjoni li minnha kien 
eskluż qabel. F’dak il-każ, m’għandu jkun 
hemm ebda ħtieġa li t-talba tintbagħat lid-
detentur tal-kunsens/awtorizzazzjoni u 
jintalab il-qbil tiegħu. L-awtorità 
kompetenti li tkun ħarġet il-kunsens bil-
miktub jew il-Kummissjoni taħt id-
Direttiva 2001/18/KE jew ir-Regolament 
(KE) Nru 1829/2003 rispettivament, 
għandhom jemendaw l-ambitu ġeografiku 
tal-kunsens jew tad-deċiżjoni ta’ 
awtorizzazzjoni kif meħtieġ.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda relatata mat-tħassir tal-“fażi 1”.

Emenda 144
Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 18

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18) Il-kunsensi bil-miktub jew 
deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni maħruġa 
jew adottati b'ambitu ġeografiku limitat 
għal ċerti żoni jew miżuri adottati minn 
Stati Membri f'konformità ma' din id-
Direttiva, li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM, m'għandhomx 
iwaqqfu jew jirrestrinġu l-użu ta' OĠM 
awtorizzati minn Stati Membri oħra. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva u l-miżuri 
nazzjonali adottati f’konformità magħha 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għar-rekwiżiti tal-liġi tal-Unjoni dwar il-
preżenza mhux intenzjonata jew 
aċċidentali ta' OĠM f'varjetajiet mhux 
ġenetikament modifikati ta' żrieragħ u 
materjal riproduttiv tal-pjanti, u 
m'għandhomx iwaqqfu l-kultivazzjoni ta'
varjetajiet li jikkonformaw ma' dawn ir-
rekwiżiti.

(18) Il-kunsensi bil-miktub jew 
deċiżjonijiet ta’ awtorizzazzjoni maħruġa 
jew adottati b’ambitu ġeografiku limitat 
għal ċerti żoni jew miżuri adottati minn 
Stati Membri f’konformità ma’ din id-
Direttiva, li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta’ OĠM, m’għandhomx 
iwaqqfu jew jirrestrinġu l-użu ta’ OĠM 
awtorizzati minn Stati Membri oħra bil-
kundizzjoni li jittiedu miżuri ta’ 
koeżistenza sabiex tiġi evitata l-
kontaminazzjoni transkonfinali. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva u l-miżuri 
nazzjonali adottati f’konformità magħha 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għar-rekwiżiti tal-liġi tal-Unjoni dwar il-
preżenza mhux intenzjonata jew 
aċċidentali ta’ OĠM f’varjetajiet mhux 
ġenetikament modifikati ta’ żrieragħ u 
materjal riproduttiv tal-pjanti, u 
m’għandhomx iwaqqfu l-kultivazzjoni ta’
varjetajiet li jikkonformaw ma’ dawn ir-
rekwiżiti.

Or. en

Emenda 145
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 18

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18) Il-kunsensi bil-miktub jew 
deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni maħruġa 
jew adottati b'ambitu ġeografiku limitat 
għal ċerti żoni jew miżuri adottati minn 
Stati Membri f'konformità ma' din id-
Direttiva, li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
kultivazzjoni ta' OĠM, m'għandhomx 
iwaqqfu jew jirrestrinġu l-użu ta' OĠM 
awtorizzati minn Stati Membri oħra. Barra 
minn hekk, din id-Direttiva u l-miżuri 
nazzjonali adottati f’konformità magħha 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għar-rekwiżiti tal-liġi tal-Unjoni dwar il-
preżenza mhux intenzjonata jew 
aċċidentali ta' OĠM f'varjetajiet mhux 
ġenetikament modifikati ta' żrieragħ u 
materjal riproduttiv tal-pjanti, u 
m'għandhomx iwaqqfu l-kultivazzjoni ta' 
varjetajiet li jikkonformaw ma' dawn ir-
rekwiżiti.

(18) Il-miżuri adottati minn Stati Membri 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, li 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 
ta’ OĠM, m’għandhomx iwaqqfu jew 
jirrestrinġu l-użu ta’ OĠM awtorizzati 
minn Stati Membri oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda relatata mat-tħassir tal-“fażi 1”.

Emenda 146
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 18a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18a) Sabiex jiġi żgurat li l-kultivazzjoni 
tal-OĠM ma twassalx għall-preżenza 
mhux intenzjonata ta' OĠM fi prodotti 
oħrajn u f'agrikolturi oħrajn, jeħtieġ li 
jittieħdu miżuri effettivi ta' koeżistenza. 
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Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom 
jinħtieġu, skont id-Direttiva 2001/18/KE,
jadottaw regoli applikabbli għat-territorji 
tagħhom sabiex jevitaw dan it-tip ta' 
preżenza mhux intenzjonata. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għal kull 
kontaminazzjoni transfruntieri possibbli 
minn Stat Membru jew reġjun fejn il-
kultivazzjoni hija permessa li tidħol fi Stat 
Membru jew reġjun fejn din il-
kultivazzjoni hija pprojbita. Ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-
13 ta' Lulju 2010 tat gwida lill-Istati 
Membri għall-iżvilupp ta' miżuri 
nazzjonali ta' koeżistenza, inkluż fiż-żoni 
tal-fruntieri1a.

_________________
1aRakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-
13 ta’ Lulju 2010 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 organiċi 
(ĠU C 200, 22.7.2010, p. 1).

Or. fr

Emenda 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 20

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(20) Din id-Direttiva hija mingħajr
preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri 
fir-rigward tal-moviment ħieles ta’ żrieragħ 
konvenzjonali, materjal ta' propagazzjoni 
tal-pjanti u l-prodott tal-ħsad skont il-liġi 
rilevanti tal-Unjoni u f’konformità mat-
TFUE.

(20) Din id-Direttiva hija mingħajr ma 
sserraħ fuq l-obbligi tal-Istati Membri fir-
rigward tal-moviment ħieles ta’ żrieragħ 
konvenzjonali, materjal ta' propagazzjoni 
tal-pjanti u l-prodott tal-ħsad u tiftaħ 
perspettivi dwar il-liġi rilevanti tal-Unjoni
Ewropea fil-qasam tas-sovranità statali.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Dan it-test m'għandux jitqies bħala konċessjoni għall-marġni tas-sovranità statali, iżda bħala 
preċedent magħruf għal sussidjarjetà mifhuma sew, li tiddefinixxi l-ġurisdizzjoni tal-Unjoni 
fejn in-nazzjon ma jkunx għadu kompetenti

Emenda 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 20a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(20a) Sabiex jiżguraw livell għoli ta' 
protezzjoni lill-konsumaturi, l-Istati 
Membri għandhom ukoll jieħdu miżuri ta' 
tikkettar u ta' informazzjoni effiċjenti biex 
jiżguraw trasparenza totali dwar il-
preżenza tal-OĠM fit-territorju tagħhom 
u fil-prodotti li jiġu prodotti u 
kummerċjalizzati hemm.

Or. fr

Emenda 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 21a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(21a) Il-Kummissjoni, skont l-
Artikolu 207 TFUE, se tkompli tiżgura d-
difiża ta’ kwalunkwe lment kontra miżuri 
adottati minn Stat Membru f’dan il-qasam 
quddiem il-korpi tar-riżoluzzjoni tat-
tilwim tad-WTO.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-artikoli l-ġodda jippermettu li l-Istati Membri jadotta projbizzjoni nazzjonali 
fuq il-kultivazzjoni tal-OĠM abbażi tar-raġunijiet differenti minn raġunijiet ambjentali u tas-
saħħa pubblika, hemm riskju ċar li dawn il-miżuri ta’ restrizzjoni jiġu kkontestati quddiem il-
bord tat-tilwim tad-WTO. F’każ bħal dan, jeħtieġ li niżguraw li l-linja tad-difiża tkun l-istess 
madwar l-Unjoni kollha u li l-Istati Membri ma jitħallewx waħedhom fir-riżoluzzjoni 
possibbli ta’ tilwim internazzjonali. It-test propost huwa riproduzzjoni eżatta (copy/paste) li 
ġiet miktuba fid-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tad-29/04/2011 mibgħut 
lill-Kunsill Ewropew fil-05/05/2011.

Emenda 150
Gilles Pargneaux

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 21a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(21a) L-Istati Membri ġirien għandhom 
jikkooperaw sabiex jiżguraw kondiviżjoni 
ta' informazzjoni adegwata, bl-għan li 
jiggarantixxu l-funzjonament effettiv tal-
miżuri ta' koeżistenza fiż-żoni tal-fruntieri 
u biex jevitaw il-firxa transfruntieri ta' 
Stat Membru fejn il-kultivazzjoni tal-
OĠM hija permessa lejn Stat Membru ġar 
fejn huwa pprojbit.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta ta' emenda tad-Direttiva 2001/18/KE jeħtieġ li tissaħħaħ dwar il-kwistjoni tal-
koeżistenza fil-livell tal-fruntieri, li għadha mhix indirizzata kif suppost.

Emenda 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 21b (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(21b) Id-dispożizzjonijiet stipulati fl-
Artikoli 26b u 26c tad-
Direttiva 2001/18/KE japplikaw mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 23 tad-
Direttiva kif ukoll l-Artikolu 34 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/20031a.

__________________
1a Ir-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, p. 1).

Or. en

Emenda 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 21b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni, skont l-Artikolu 207 
TFUE, se tkompli tiżgura d-difiża ta’ 
kwalunkwe lment kontra miżuri adottati 
minn Stat Membru f’dan il-qasam 
quddiem il-korpi tar-riżoluzzjoni tat-
tilwim tad-WTO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-artikoli l-ġodda jippermettu li l-Istati Membri jadotta projbizzjoni nazzjonali 
fuq il-kultivazzjoni tal-OĠM abbażi tar-raġunijiet differenti minn raġunijiet ambjentali u tas-
saħħa pubblika, hemm riskju ċar li dawn il-miżuri ta’ restrizzjoni jiġu kkontestati quddiem il-
bord tat-tilwim tad-WTO. F’każ bħal dan, jeħtieġ li niżguraw li l-linja tad-difiża tkun l-istess 
madwar l-Unjoni kollha u li l-Istati Membri ma jitħallewx waħedhom fir-riżoluzzjoni 
possibbli ta’ tilwim internazzjonali. It-test propost huwa riproduzzjoni eżatta (copy/paste) li 
ġiet miktuba fid-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tad-29/04/2011 mibgħut 
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lill-Kunsill Ewropew fil-05/05/2011.

Emenda 153
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 22

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(22) Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni tat-13 ta' Lulju 2010 
tipprovdi gwida lill-Istati Membri għall-
iżvilupp ta' miżuri ta' koeżistenza, 
fosthom f'żoni tal-fruntieri.

imħassar

Or. fr

Emenda 154
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 23

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(23) Id-Direttiva 2001/18/KE għandha tiġi 
emendata kif meħtieġ,

(23) Id-Direttiva 2001/18/KE u r-
Regolament (UE) Nru 1829/20031a

għandhom jiġu emendati kif meħtieġ,

__________________
1a Ir-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, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemmx bżonn li jiġu indirizzati d-defiċits fil-proċedura ta’ awtorizzazzjoni mhux biss f’din id-
Direttiva, iżda anke fir-Regolament 1829/2003, minħabba li l-OĠM jistgħu jiġu awtorizzati 
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wkoll għall-kultivazzjoni skont ir-Regolament 1829/2003.

Emenda 155
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu -1 (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fid-Direttiva 2001/18/KE, jiddaħħlu l-
Artikoli li ġejjin:

(-1) Id-Direttiva 2001/18/KE hija 
emendata kif ġej:

“Artikolu - 1

Il-kultivazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni 
ta' organiżmi ġenetikament modifikati 
(OĠM) huma pprojbiti fit-territorju kollu 
tal-Unjoni Ewropea."

Or. fr

Emenda 156
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fid-Direttiva 2001/18/KE, jiddaħħlu l-
Artikoli li ġejjin:

Id-Direttiva 2001/18/KE hija emendata kif 
ġej:

Or. en

Emenda 157
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 22

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(- 1) L-Artikolu 22 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

'Article 22

Ċirkolazzjoni libera

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23 
jew l-Artikolu 26b, l-Istati Membri ma 
għandhomx jipprojbixxu, jirrestrinġu jew 
jirrifjutaw it-tpoġġija fis-suq ta’ OĠM, 
bħal jew fi prodotti, li jikkonformaw mar-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda diġà inkluża fir-rapport tal-ewwel qari tal-Parlament Ewropew. Hemm il-ħtieġa li 
tiġi inkluża fl-Artikolu 22a referenza għall-possibilità l-ġdida li l-Istati Membri jirrestrinġju 
jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM fit-territorju tagħhom, inkella jkun hemm Artikoli li 
joħolqu kunflitt ma’ xulxin fi ħdan id-Direttiva 2001/18.

Emenda 158
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 25

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 25, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:

‘5a. Mingħajr preġudizzju għall-
protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, l-aċċess għall-materjal 
neċessarju għar-riċerka indipendenti 
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dwar riskji potenzjali li jirriżultaw mir-
rilaxx intenzjonat jew it-tqegħid fis-suq 
ta’ OĠM, bħal pereżempju materjal taż-
żerriegħa, m’għandux jiġi ristrett jew 
ostakolat.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda diġà inkluża fir-rapport tal-ewwel qari tal-Parlament Ewropew. Il-miżuri deskritti 
f’din id-Direttiva huma marbuta b’mod inerenti ma’ valutazzjoni tar-riskju fil-fond.

Emenda 159
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1b
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 7 – paragrafu 3, Artikolu 18 – paragrafu 1 Artikolu 23 – paragrafu 2 u Artikolu 30 –
paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(-1b) Fl-Artikoli 7(3), 18(1) u 23(2), ir-
referenza għall-Artikolu 30(2) tiġi 
sostitwita minn referenza għall-
Artikolu 30(3). Fl-Artikolu 30(3), jiżdiedu 
l-kliem li ġejjin: ‘Madankollu, bħala 
deroga mill-paragrafi 3 u 4 tal-
Artikolu 5a, abbozz ta’ miżura li 
tawtorizza OĠM m’għandhiex tiġi 
adottata jekk il-Kunsill ma jkunx ta 
opinjoni pożittiva.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Sur Juncker għamilha ċara ħafna li jixtieq jiddemokratizza l-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet tal-OĠM bħala kwistjoni ta’ urġenza. Il-
proposta attwali toffri l-opportunità li l-kwistjoni tiġi indirizzata mill-ewwel. Għall-perjodu 
ta’ żmien sakemm il-leġiżlazzjoni dwar l-OĠM tiġi allinjata mat-Trattat, is-sostituzzjoni tar-
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referenza għall-proċedura regolatorja b’referenza għal-proċedura regolatorja bi skrutinju 
toffri soluzzjoni ta’ malajr, jekk tkun ikkumplimentata minn dispożizzjoni li tiddemokratizza l-
proċedura.

Emenda 160
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 1a – paragrafu 26 

Test fis-seħħ Emenda

L-Artikolu 26a(1) huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

L-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jevitaw il-preżenza mhux
mixtieq ta' OMĠ fi prodotti oħra.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa u vinkolanti biex jevitaw il-
preżenza mhux intenzjonata ta’ OMĠ fi 
prodotti oħra fit-territorji tagħhom u 
f’żoni tal-konfini ta’ Stati Membri ġirien.’

Or. en

Emenda 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26a – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

L-Artikolu 26a(1) huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

1. L-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jevitaw il-preżenza mhux
mixtieq ta' OMĠ fi prodotti oħra.

'1. L-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jevitaw il-preżenza mhux
intenzjonata ta’ OMĠ fi prodotti oħra.
Fuq it-talba ta’ Stat Membru ġar, 
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex 
jevitaw il-preżenza mhux intenzjonata ta’ 
OMĠ fiż-żoni tal-konfini ta’ dak l-Istat 
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Membru.’

Or. en

Emenda 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26a– paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(-1) L-Artikolu 26a(1) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:

1. L-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jevitaw il-preżenza mhux
mixtieq ta' OMĠ fi prodotti oħra.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jevitaw il-preżenza 
mhux intenzjonata ta’ OMĠ fi prodotti 
oħra fit-territorju tagħhom u f’żoni tal-
konfini ta’ Stati Membri ġirien. Sabiex 
jiġu evitati miżuri konfliġġenti ta’ pajjiżi 
ġirien, il-Kummissjoni għadha telabora 
rekwiżiti minimi fil-livell tal-Unjoni dwar 
il-prevenzjoni ta’ kontaminazzjonijiet 
transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.
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Emenda 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26a– paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(-1) L-Artikolu 26a(1) huwa sostitwit 
b’dan li ġej:

1. L-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jevitaw il-preżenza mhux
mixtieq ta' OMĠ fi prodotti oħra.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jevitaw il-preżenza 
mhux intenzjonata ta’ OMĠ fi prodotti 
oħra fit-territorju tagħhom u f’żoni tal-
konfini ta’ Stati Membri ġirien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi garantita b’mod sħiħ l-għażla ta’ Stat Membru li jibqa’ ħieles minn OĠM, u anke 
biex jiġu mħarsa l-interessi ta’ bdiewa li jaħdmu f’biedja konvenzjonali jew organika, 
mhuwiex biżżejjed li l-Istati Membri jiġu inkoraġġiti biss li jevitaw il-preżenza mhux 
intenzjonata ta’ OĠM fi prodotti oħra. Tali miżuri għandhom ikunu obbligatorji madwar l-
Unjoni sabiex ikollha protezzjoni effettiva b’mod speċjali fir-rigward taż-żoni transkonfinali.

Emenda 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin, 

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26a– paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(-1) Fl-Artikolu 26(a), il-paragrafu 1 
huwa mibdul bit-test li ġej:

1. L-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jevitaw il-preżenza mhux 
mixtieq ta' OMĠ fi prodotti oħra.

"1. L-Istati Membri li fihom jista' jiġi 
kultivat OĠM skont l-awtorizzazzjoni 
maħruġa f'konformità mal-Artikolu 26(b)
jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex jevitaw 
il-preżenza mhux mixtieq ta' OMĠ fi 



AM\1037402MT.doc 101/121 PE539.851v01-00

MT

prodotti oħra fiż-żoni tal-fruntieri ta' Stati 
Membri ġirien."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li jawtorizzaw il-kultivazzjoni ta' OĠM għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jevitaw il-kontaminazzjonijiet transfruntieri.

Emenda 165
Susanne Melior

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 1a – paragrafu 26

Test fis-seħħ Emenda

Fl-Artikolu 26a, il-paragrafu 1 qed 
jinbidel b’dan li ġej:

1. L-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jevitaw il-preżenza mhux
mixtieq ta’ OMĠ fi prodotti oħra.

'1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jevitaw il-preżenza 
mhux mixtieqa ta’ OĠM fi prodotti oħra
fit-territorji tagħhom u f’żoni konfinali ta’ 
Stati Membri ġirien. F’żoni konfinali ta’ 
Stati Membri ġirien madwar l-UE 
japplikaw regoli komuni ta’ distanza.’

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità ta’ kultivazzjoni tal-OĠM m’għandhiex tirriżulta fi spejjeż addizzjonali għall-
bdiewa li jaħdmu f’biedja konvenzjonali u organika. Għaldaqstant għandu jkun obbligatorju 
li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri biex jevitaw il-preżenza ta’ OĠM fi prodotti oħra. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-kontaminazzjonijiet transkonfinali eventwali. Il-miżuri ta’ 
koeżistenza nazzjonali, b’mod partikolari f’żoni konfinali għandhom ikunu kkoordinati, 
miftiehma u komparabbli.
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Emenda 166
Gilles Pargneaux

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26a – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(-1) Jiġi miżjud is-subparagrafu li ġej 
mal-Artikolu 26a(1):

"L-Istati Membri li fihom jista' jiġi 
kkultivat OĠM skont l-awtorizzazzjoni 
miktuba maħruġa skont din id-Direttiva 
u, jekk ikun il-każ, id-Deċiżjoni 
magħmula f'konformità mal-Artikolu 19, 
kif ukoll id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni 
adottata f'konformità mal-Artikoli 7 u 19 
tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 
jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex 
jevitaw il-preżenza mhux intenzjonata ta' 
OĠM fi prodotti oħra fit-territorju u fiż-
żoni tal-fruntieri tal-Istati Membri ġirien. 
Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni 
bil-miżuri inkwistjoni."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kultivazzjoni eventwali tal-OĠM m'għandhiex iġġib magħha spejjeż żejda għall-operaturi 
tal-agrikoltura konvenzjonali jew bijoloġika. Għaldaqstant għandu jkun obbligatorju li l-
Istati Membri li fihom jista' jiġi kkultivat OĠM jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jevitaw il-
preżenza ta' OĠM fi prodotti oħra. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
kontaminazzjonijiet transfruntieri eventwali.

Emenda 167
Gilles Pargneaux

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu -1 (ġdid) 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

-1. Fil-bidu tal-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni ta' OMĠ partikolari jew 
matul it-tiġdid ta' awtorizzazzjoni, in-
notifikatur/applikant jispeċifika l-lista ta' 
Stati Membri jew partijiet ta' Stati 
Membri koperti minn 
notifika/applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li l-ambitu ġeografiku tal-applikazzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jiġi espress b'mod 
ċar fil-fajl mibgħut mill-petizzjonant.

Emenda 168
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 1b – paragrafu 26

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
ta' OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta' 
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista' permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-
ambitu ġeografiku tan-notifika 
ppreżentata minn f'konformità mal-
Parti C ta' din id-Direttiva jew ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, bl-effett 
li t-territorju kollu jew parti minnu ta' dak 
l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni. Din it-talba għandha tiġi 
kkomunikata lill-Kummissjoni mhux 
aktar tard minn 30 jum mid-data ta’ 
ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ valutazzjoni 
taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din id-Direttiva 

imħassar
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jew minn meta tasal l-opinjoni tal-
Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) u l-
Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant u lill-Istati Membri 
l-oħrajn mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 169
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 1b – paragrafu 26

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
ta' OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta' 
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista' permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-
ambitu ġeografiku tan-notifika 
ppreżentata minn f'konformità mal-
Parti C ta' din id-Direttiva jew ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, bl-effett 
li t-territorju kollu jew parti minnu ta' dak 
l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni. Din it-talba għandha tiġi 
kkomunikata lill-Kummissjoni mhux 
aktar tard minn 30 jum mid-data ta’ 
ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ valutazzjoni 
taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din id-Direttiva 
jew minn meta tasal l-opinjoni tal-
Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) u l-
Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant u lill-Istati Membri 
l-oħrajn mingħajr dewmien.

imħassar

Or. en
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Emenda 170
Alojz Peterle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta'
OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta'
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista' permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-
ambitu ġeografiku tan-notifika 
ppreżentata minn f'konformità mal-
Parti C ta' din id-Direttiva jew ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, bl-effett 
li t-territorju kollu jew parti minnu ta' dak 
l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni. Din it-talba għandha tiġi 
kkomunikata lill-Kummissjoni mhux aktar 
tard minn 30 jum mid-data ta’ 
ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ valutazzjoni 
taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din id-Direttiva 
jew minn meta tasal l-opinjoni tal-Awtorità 
taħt l-Artikolu 6(6) u l-Artikolu 18(6) tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika t-talba 
tal-Istat Membru lin-notifikatur/applikant u
lill-Istati Membri l-oħrajn mingħajr 
dewmien.

1. Waqt il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta’
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista’ jitlob biex jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tal-kunsens jew l-
awtorizzazzjoni bil-miktub bl-effett li t-
territorju kollu jew parti minnu ta’ dak l-
Istat Membru jiġi eskluż mill-kultivazzjoni. 
It-talba għandha tiġi kkomunikata lill-
Kummissjoni u, jekk applikabbli, lill-
awtorità kompetenti responsabbli għall-
ħruġ tal-kunsens bil-miktub skont din id-
Direttiva mhux aktar tard minn 60 jum
mid-data ta’ ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ 
valutazzjoni taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din 
id-Direttiva jew minn meta tasal l-opinjoni 
tal-Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) u l-
Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant, l-Istati Membri l-
oħra u lill-pubbliku mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 178/2002 dwar il-liġi tal-UE dwar l-ikel jiddefinixxi prinċipji komuni u 
responsabbiltajiet, il-mezzi ta’ provvista ta’ bażi xjentifika soda, arranġamenti effiċjenti ta’ 
organizzazzjoni u proċeduri għas-sostenn tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ 
sikurezza tal-ikel u l-għalf.. Dan jipprevedi kooperazzjoni mill-qrib bejn EFSA bħala l-parti 
ewlenija għall-valutazzjoni tar-riskju, il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Applikanti/notifikati 
m’għandhomx jingħataw rwol formali fl-istadju tal-ġestjoni tar-riskju. Din id-Direttiva u r-
Regolament 1829/2003 jiddefinixxu r-rwol ta’ notifikaturi/applikanti fl-implimentazzjoni 
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sħiħa tal-liġi tal-UE dwar l-ikel.

Emenda 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 1b – paragrafu 26

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta'
OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta'
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista' permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tan-notifika ppreżentata minn 
f'konformità mal-Parti C ta' din id-
Direttiva jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003, bl-effett li t-territorju kollu 
jew parti minnu ta' dak l-Istat Membru jiġi 
eskluż mill-kultivazzjoni. Din it-talba 
għandha tiġi kkomunikata lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 30 jum 
mid-data ta’ ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ 
valutazzjoni taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din 
id-Direttiva jew minn meta tasal l-opinjoni 
tal-Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) u l-
Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant u lill-Istati Membri l-
oħrajn mingħajr dewmien.

1. Waqt il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta’
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista’ jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta
lin-notifikatur/applikant it-talba tiegħu
biex jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika ppreżentata minn f’konformità 
mal-Parti C ta’ din id-Direttiva jew ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, bl-effett 
li t-territorju kollu jew parti minnu ta’ dak 
l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni. Din it-talba għandha tiġi 
kkomunikata lill-Kummissjoni mhux aktar 
tard minn 30 jum mid-data ta’ 
ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ valutazzjoni 
taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din id-Direttiva 
jew minn meta tasal l-opinjoni tal-Awtorità 
taħt l-Artikolu 6(6) u l-Artikolu 18(6) tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika t-talba 
tal-Istat Membru lin-notifikatur/applikant u 
lill-Istati Membri l-oħrajn mingħajr 
dewmien.

Or. en

Emenda 172
Valentinas Mazuronis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
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Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 1b – paragrafu 26

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta'
OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta'
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista' permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-ambitu 
ġeografiku tan-notifika ppreżentata minn 
f'konformità mal-Parti C ta' din id-
Direttiva jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003, bl-effett li t-territorju kollu 
jew parti minnu ta' dak l-Istat Membru jiġi 
eskluż mill-kultivazzjoni. Din it-talba 
għandha tiġi kkomunikata lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 30 jum
mid-data ta’ ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ 
valutazzjoni taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din 
id-Direttiva jew minn meta tasal l-opinjoni 
tal-Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) u l-
Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant u lill-Istati Membri l-
oħrajn mingħajr dewmien.

1. Waqt il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta’
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista’ jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta
lin-notifikatur/applikant it-talba tiegħu
biex jaġġusta l-ambitu ġeografiku tan-
notifika ppreżentata minn f’konformità 
mal-Parti C ta’ din id-Direttiva jew ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, bl-effett 
li t-territorju kollu jew parti minnu ta’ dak 
l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni.. Dik it-talba għandha tiġi 
kkomunikata lill-Kummissjoni mhux aktar 
tard minn 60 jum mid-data ta’ 
ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ valutazzjoni 
taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din id-Direttiva 
jew minn meta tasal l-opinjoni tal-Awtorità 
taħt l-Artikolu 6(6) u l-Artikolu 18(6) tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika t-talba 
tal-Istat Membru lin-notifikatur/applikant u 
lill-Istati Membri l-oħrajn mingħajr 
dewmien.

Or. en

Emenda 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' 
OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta' 
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru jista' 
permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-ambitu 

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' 
OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta' 
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru jista' 
permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-ambitu 
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ġeografiku tan-notifika ppreżentata minn 
f'konformità mal-Parti C ta' din id-Direttiva 
jew ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
bl-effett li t-territorju kollu jew parti minnu 
ta' dak l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni. Din it-talba għandha tiġi 
kkomunikata lill-Kummissjoni mhux aktar 
tard minn 30 jum mid-data ta’ 
ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ valutazzjoni 
taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din id-Direttiva 
jew minn meta tasal l-opinjoni tal-Awtorità 
taħt l-Artikolu 6(6) u l-Artikolu 18(6) tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika t-talba 
tal-Istat Membru lin-notifikatur/applikant u 
lill-Istati Membri l-oħrajn mingħajr 
dewmien.

ġeografiku tan-notifika ppreżentata minn 
f'konformità mal-Parti C ta' din id-Direttiva 
jew ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
bl-effett li t-territorju kollu jew parti minnu 
ta' dak l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni, mingħajr ma dan ikun 
soġġett għal ġustifikazzjoni partikolari u 
bil-kundizzjoni li n-notifikatur/applikant 
jista' huwa nnifsu jiċċara mill-oriġini jekk 
in-notifika/ applikazzjoni tapplikax għat-
territorju kollu tal-Unjoni, jew għat-
territorju kollu jew parti minnu biss ta' 
Stat Membru. It-talba tal-Istat Membru
għandha tiġi kkomunikata lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 30 jum 
mid-data ta’ ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ 
valutazzjoni taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din 
id-Direttiva jew minn meta tasal l-opinjoni 
tal-Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) u l-
Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant u lill-Istati Membri l-
oħrajn mingħajr dewmien.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, l-Istati Membri m'għandhomx għalfejn jagħtu 
ġustifikazzjoni speċifika għat-talba biex jiġi eskluż it-territorju kollu tagħhom jew parti minnu 
maħruġa fil-fażi 1, peress li l-proċess ta' valutazzjoni mill-EFSA (L-Awtorità Ewropea dwar 
is-Sigurtà fl-Ikel) ikun għadu ma ntlaħaqx f'dan l-istadju. Bl-istess għan li tiġi żgurata l-
istabbiltà legali u tiġi ssimplifikata l-proċedura, in-notifikant/applikant għandu jkun jista' 
jkollu l-abbiltà li jeskludi Stat Membru jew territorju sħiħ jew parti minnu min-
notifika/applikazzjoni li inizjalment jippreżenta.

Emenda 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 1
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' 
OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta' 
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru jista'
permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-
ambitu ġeografiku tan-notifika 
ppreżentata minn f'konformità mal-
Parti C ta' din id-Direttiva jew ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, bl-effett 
li t-territorju kollu jew parti minnu ta' dak 
l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni. Din it-talba għandha tiġi 
kkomunikata lill-Kummissjoni mhux aktar 
tard minn 30 jum mid-data ta' ċirkolazzjoni 
tar-rapport ta' valutazzjoni taħt l-
Artikolu 14(2) ta' din id-Direttiva jew minn 
meta tasal l-opinjoni tal-Awtorità taħt l-
Artikolu 6(6) u l-Artikolu 18(6) tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika t-talba 
tal-Istat Membru lin-notifikatur/applikant u
lill-Istati Membri l-oħrajn mingħajr 
dewmien.

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' 
OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta' 
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru jista' 
jitlob lill-Kummissjoni biex taġġusta l-
ambitu ġeografiku fejn tinnotifika t-talba 
lin-notifikatur/applikant, bl-effett li t-
territorju kollu jew parti minnu ta' dak l-
Istat Membru jiġi eskluż mill-kultivazzjoni. 
Din it-talba għandha tkun ġustifikata 
b'raġunijiet bħal dawk imsemmija fil-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu. Din 
għandha tiġi kkomunikata lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 90 jum
mid-data ta' ċirkolazzjoni tar-rapport ta' 
valutazzjoni taħt l-Artikolu 14(2) ta' din id-
Direttiva jew minn meta tasal l-opinjoni 
tal-Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) u l-
Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant kif ukoll lill-Istati 
Membri l-oħrajn mingħajr dewmien, u 
mhux aktar tard minn 30 jum.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' parti tal-interessi privati fi proċedura ta' aġġustament dwar l-interessi 
pubbliċi ma tirrappreżentax soluzzjoni adegwata għall-kisba ta' bilanċ ġust tal-istess interessi 
inkwistjoni. Kuntrarjament, tawtorizza dħul anormali ta' "interessi personali" fil-proċess tal-
valutazzjoni u tan-negozjati li qegħdin isiru fuq il-livell amministrattiv bil-għan li jiġu żgurati 
l-interessi pubbliċi.

Emenda 175
Younous Omarjee

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 1
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' 
OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta'
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru
jista' permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-
ambitu ġeografiku tan-notifika 
ppreżentata minn f'konformità mal-
Parti C ta' din id-Direttiva jew ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, bl-effett 
li t-territorju kollu jew parti minnu ta' dak 
l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni. Din it-talba għandha tiġi 
kkomunikata lill-Kummissjoni mhux 
aktar tard minn 30 jum mid-data ta’ 
ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ valutazzjoni 
taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din id-Direttiva 
jew minn meta tasal l-opinjoni tal-
Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) u l-
Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant u lill-Istati Membri 
l-oħrajn mingħajr dewmien.

1. Qabel il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' 
OĠM partikolari, in-notifikatur/applikant 
għandu dejjem jitlob l-awtorizzazzjoni tat-
28 Stat Membru qabel jinkludi t-territorju 
tiegħu fl-ambitu tal-applikazzjoni tiegħu. 
Mingħajr il-kunsens espliċitu ta' Stat 
Membru, l-applikazzjoni tan-
notifikatur/applikant ma tistax tapplika 
fit-territorju tat-tali Stat Membru.

Or. fr

Emenda 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 1b – paragrafu 26

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta'
OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta' 
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista' permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-
ambitu ġeografiku tan-notifika ppreżentata 
minn f'konformità mal-Parti C ta' din id-

1. Waqt il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
ta’ OĠM partikolari Stat Membru jista’ 
jinnotifika lill-Kummisjoni bl-intenzjoni 
tiegħu li ma jippermettix il-kultivazzjoni 
ta’ OĠM partikolari fit-territorju tiegħu 
jew parti minnu. F’dan il-każ in-
notifikatur/applikant għandu l-possibbiltà 
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Direttiva jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003, bl-effett li t-territorju 
kollu jew parti minnu ta' dak l-Istat 
Membru jiġi eskluż mill-kultivazzjoni. Din 
it-talba għandha tiġi kkomunikata lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn 30 jum 
mid-data ta’ ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ 
valutazzjoni taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din 
id-Direttiva jew minn meta tasal l-
opinjoni tal-Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) 
u l-Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant u lill-Istati Membri l-
oħrajn mingħajr dewmien.

li jitlob lill-Kummissjoni jew lill-korp ta’ 
awtorizzazzjoni biex jaġġustaw kif 
mistħoqq l-ambitu ġeografiku tan-notifika 
ppreżentata minn f’konformità mal-Parti C 
ta’ din id-Direttiva jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Din it-talba għandha
tintbagħat lill-Kummissjoni jew lill-korp 
ta’ awtorizzazzjoni mhux aktar tard minn 
30 jum mid-data li fiha n-
notifikatur/applikant jirċievi n-notifika 
mill-Kummissjoni dwar id-deċiżjoni tal-
Istat Membru li jirrestrinġi jew 
jipprojbixxi l-kultivazzjoni ta’ dak l-OĠM. 
Il-Kummissjoni għandha tikkomunika t-
talba tan-notifikatur/applikant lill-Istat
Membru kkonċernat u lill-Istati Membri l-
oħrajn mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 177
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Waqt il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
ta' OĠM partikolari jew matul it-tiġdid ta' 
kunsens/awtorizzazzjoni Stat Membru 
jista' permezz tal-Kummissjoni jitlob lin-
notifikatur/applikant biex jaġġusta l-
ambitu ġeografiku tan-notifika 
ppreżentata minn f'konformità mal-
Parti C ta' din id-Direttiva jew ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, bl-effett 
li t-territorju kollu jew parti minnu ta' dak 
l-Istat Membru jiġi eskluż mill-
kultivazzjoni. Din it-talba għandha tiġi 

imħassar
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kkomunikata lill-Kummissjoni mhux 
aktar tard minn 30 jum mid-data ta’ 
ċirkolazzjoni tar-rapport ta’ valutazzjoni 
taħt l-Artikolu 14(2) ta’ din id-Direttiva 
jew minn meta tasal l-opinjoni tal-
Awtorità taħt l-Artikolu 6(6) u l-
Artikolu 18(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika t-talba tal-Istat Membru lin-
notifikatur/applikant u lill-Istati Membri 
l-oħrajn mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Fażi 1”, li kienet ġiet introdotta mill-Kunsill, tistipula li Stat Membru, permezz tal-
Kummissjoni, jitlob lill-applikant jeżenta t-territorju tiegħu mill-ambitu ġeografiku tal-
applikazzjoni. Tali rekwiżit jagħti lill-partijiet interessati privati rwol importanti fil-proċess 
ta’ awtorizzazzjoni. Dan mhuwiex xieraq. “Fażi 1” tmur kontra kwalunkwe prinċipju ta’ teħid 
tad-deċiżjonijiet indipendenti u tistabbilixxi preċedent perikoluż għal leġiżlazzjonijiet oħra.

Emenda 178
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 2b – paragrafu 26

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta' Stat Membru f'konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mil-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu jew 
taċitu tan-notifikatur/applikant, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat fil-kunsens jew fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub.

imħassar
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Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f'konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem 
b'mod espliċitu jew taċitu min-
notifikatur/l-applikant.

Or. en

Emenda 179
Nicola Caputo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta' Stat Membru f'konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mil-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu jew 
taċitu tan-notifikatur/applikant, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat fil-kunsens jew fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub.

imħassar

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f'konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem 
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b'mod espliċitu jew taċitu min-
notifikatur/l-applikant.

Or. en

Emenda 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta' Stat Membru f'konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mil-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu jew 
taċitu tan-notifikatur/applikant, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat fil-kunsens jew fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' parti tal-interessi privati fi proċedura ta' aġġustament dwar l-interessi 
pubbliċi ma tirrappreżentax soluzzjoni adegwata għall-kisba ta' bilanċ ġust tal-istess interessi 
inkwistjoni. Kuntrarjament, tawtorizza dħul anormali ta' "interessi personali" fil-proċess tal-
valutazzjoni u tan-negozjati li qegħdin isiru fuq il-livell amministrattiv bil-għan li jiġu żgurati 
l-interessi pubbliċi.

Emenda 181
Renate Sommer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
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Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta’ Stat Membru f’konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mil-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta’ dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu jew 
taċitu tan-notifikatur/applikant, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat fil-kunsens jew fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub.

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta’ Stat Membru f’konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mill-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta’ dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu tan-
notifikatur/applikant, l-aġġustament tal-
ambitu ġeografiku tan-notifika/l-
applikazzjoni għandu jiġi implimentat fil-
kunsens jew fl-awtorizzazzjoni bil-miktub.

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. de

Emenda 182
Alojz Peterle

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta' Stat Membru f'konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mil-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu jew 
taċitu tan-notifikatur/applikant, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat fil-kunsens jew fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub.

2. F’każ li talba tiġi ppreżentata 
f’konformità mal-paragrafu 1, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat bħala kundizzjoni fil-kunsens 
jew fl-awtorizzazzjoni bil-miktub.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 178/2002 dwar il-liġi tal-UE dwar l-ikel jiddefinixxi prinċipji komuni u 
responsabbiltajiet, il-mezzi ta’ provvista ta’ bażi xjentifika soda, arranġamenti effiċjenti ta’ 
organizzazzjoni u proċeduri għas-sostenn tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ 
sikurezza tal-ikel u l-għalf.. Dan jipprevedi kooperazzjoni mill-qrib bejn EFSA bħala l-parti 
ewlenija għall-valutazzjoni tar-riskju, il-Kummissjoni u l-Istati Membri. 
Applikanti/notifikaturi m’għandhomx jingħataw rwol formali fl-istadju tal-ġestjoni tar-riskju. 
Din id-Direttiva u r-Regolament 1829/2003 jiddefinixxu r-rwol ta’ notifikaturi/applikanti fl-
implimentazzjoni sħiħa tal-liġi tal-UE dwar l-ikel.

Emenda 183
Biljana Borzan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta' Stat Membru f'konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mil-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu jew 
taċitu tan-notifikatur/applikant, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat fil-kunsens jew fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub.

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta’ Stat Membru f’konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mill-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta’ dik 
it-talba. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika tali notifika ta’ oppożizzjoni fi 
żmien sebat ijiem minn meta tirċeviha.
F’każ ta’ ftehim espliċitu jew taċitu tan-
notifikatur/applikant, l-aġġustament tal-
ambitu ġeografiku tan-notifika/l-
applikazzjoni għandu jiġi implimentat fil-
kunsens jew fl-awtorizzazzjoni bil-miktub.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika tali 
ftehim.

Or. en

Emenda 184
Younous Omarjee
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta' Stat Membru f'konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati
Membri fi żmien 30 jum mil-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu jew 
taċitu tan-notifikatur/applikant, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat fil-kunsens jew fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub.

2. In-notifikatur/applikant għandu
jissottometti ruħu għad-deċiżjonijiet 
sovrani tal-Istati Membri u għalhekk ma 
jippreżenta l-ebda talba fit-territorju tal-
Istati Membri li ddeċidew, b'mod espliċitu 
jew taċitu, li jirrestrinġu jew jipprojbixxu 
l-OĠM fit-territorju tagħhom. L-ambitu
ġeografiku tan-notifika/applikazzjoni se 
tkun għalhekk ristretta għat-territorji tal-
Istati Membri li jkunu espliċitament u 
pubblikament taw il-kunsens tagħhom 
għall-kultivazzjoni tal-OĠM fit-territorju 
tagħhom. Kull pressjoni kontra Stat 
Membru hija pprojbita u għandha tkun 
soġġetta għal sanzjonijiet finanzjarji u 
penali.

Or. fr

Emenda 185
Renate Sommer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f’konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003,
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem b’mod 
espliċitu jew taċitu min-notifikatur/l-

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f’konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni 
adottata taħt l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem b’mod 
espliċitu min-notifikatur/l-applikant.
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applikant.

Or. de

Emenda 186
Gilles Pargneaux

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f ' konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta ' awtorizzazzjoni 
adottata taħt l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem b'mod 
espliċitu jew taċitu min-notifikatur/l-
applikant.

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f'konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003,
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem b'mod 
espliċitu jew taċitu min-notifikatur/l-
applikant, soġġett għall-approvazzjoni 
mill-Kummissjoni, miżuri ta' koeżistenza 
meħuda f'konformità mal-
Artikolu 26a(1).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kultivazzjoni eventwali tal-OĠM m'għandhiex iġġib magħha spejjeż żejda għall-operaturi 
tal-agrikoltura konvenzjonali jew bijoloġika. Għaldaqstant għandu jkun obbligatorju li l-
Istati Membri li fihom jista jiġi kkultivat OĠM jieħdu l-miżuri biex jevitaw il-preżenza ta' 
OĠM fi prodotti oħra. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-kontaminazzjonijiet 
transfruntieri eventwali. Il-Kummissjoni għandha tapprova dawn il-miżuri.

Emenda 187
Alojz Peterle
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Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f'konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem b'mod 
espliċitu jew taċitu min-notifikatur/l-
applikant.

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f’konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni.

Or. en

Emenda 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f'konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem b'mod 
espliċitu jew taċitu min-notifikatur/l-
applikant.

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f’konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem b’mod 
espliċitu jew taċitu mill-Kummissjoni jew 
il-korp ta’ awtorizzazzjoni.

Or. en
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Emenda 189
Bart Staes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Lynn Boylan
f’isem il-Grupp GUE/NGL

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18/KE
Artikolu 26b – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta’ Stat Membru f’konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mil-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta’ dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu jew 
taċitu tan-notifikatur/applikant, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat fil-kunsens jew fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub.

imħassar

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f'konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem 
b'mod espliċitu jew taċitu min-
notifikatur/l-applikant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Fażi 1”, li kienet ġiet introdotta mill-Kunsill, tistipula li Stat Membru, permezz tal-
Kummissjoni, jitlob lill-applikant jeżenta t-territorju tiegħu mill-ambitu ġeografiku tal-
applikazzjoni. Tali rekwiżit jagħti lill-partijiet interessati privati rwol importanti fil-proċess 
ta’ awtorizzazzjoni. Dan mhuwiex xieraq. “Fażi 1” tmur kontra kwalunkwe prinċipju ta’ teħid 
tad-deċiżjonijiet indipendenti u tistabbilixxi preċedent perikoluż għal leġiżlazzjonijiet oħra.
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Emenda 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1
Direttiva 2001/18.
Artikolu 26b – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn in-notifikatur/applikant jopponi 
talba ta' Stat Membru f'konformità mal-
paragrafu 1, in-notifikatur/applikant 
għandu javża lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fi żmien 30 jum mill-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni ta' dik 
it-talba. F’każ ta’ ftehim espliċitu jew 
taċitu tan-notifikatur/applikant, l-
aġġustament tal-ambitu ġeografiku tan-
notifika/l-applikazzjoni għandu jiġi 
implimentat fil-kunsens jew fl-
awtorizzazzjoni bil-miktub.

Wara 30 jum mill-komunikazzjoni min-
notifikatur/applikant, fejn il-Kummissjoni 
jew il-korp ta’ awtorizzazzjoni ma 
jopponux it-talba, l-aġġustament tal-
ambitu ġeografiku tan-notifika/l-
applikazzjoni għandu jiġi implimentat fil-
kunsens jew fl-awtorizzazzjoni bil-miktub.

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f'konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu 
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem b'mod 
espliċitu jew taċitu min-notifikatur/l-
applikant.

Il-kunsens bil-miktub maħruġ taħt din id-
Direttiva u, fejn applikabbli, id-deċiżjoni 
maħruġa f’konformità mal-Artikolu 19 kif 
ukoll id-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni 
adottata skont l-Artikoli 7 u 19 tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, 
għandhom jinħarġu abbażi tal-ambitu
ġeografiku aġġustat tan-
notifika/applikazzjoni kif miftiehem b’mod 
espliċitu jew taċitu mill-Kummissjoni jew 
il-korp ta’ awtorizzazzjoni.

Or. en


