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B8-0075/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, 
jew li huma prodotti minn qamħirrum ġenetikament modifikata MON 87403 (MON-
874Ø3-1) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill
(D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti 
minn qamħirrun ġenetikament modifikata MON 87403 (MON-874Ø3-1) skont ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D059691/02),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament1, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 7(3) u 19(3) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-votazzjoni tat-3 ta' Diċembru 2018 fil-Kumitat Permanenti dwar il-
Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali msemmi fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003, li matulha ma ngħatat ebda opinjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-
setgħat ta' implimentazzjoni2,

– wara li kkunsidra l-opinjoni adottata mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
(EFSA) fit-8 ta' Marzu 2018, u ppubblikata fit-28 ta' Marzu 20183,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 182/2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-
setgħat ta' implimentazzjoni (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu li joġġezzjonaw għall-
awtorizzazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati4,

1 ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.
2 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
3 Valutazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87403 għall-użu tal-ikel u l-għalf, l-importazzjoni u 
l-ipproċessar, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 (applikazzjoni EFSA-GMO-BE-2015–125), 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 
4 – Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Jannar 2014 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar 
it-tqegħid fis-suq għall-kultivazzjoni, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ta' 
prodott tal-qamħirrum (Zea mays L., il-linja 1507) ġenetikament modifikat għar-reżistenza għal ċerti organiżmi 
ta' ħsara lepidopterani (ĠU C 482, 23.12.2016, p. 110).
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2015 dwar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
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– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi, fis-26 ta' Ġunju 2015,il-Monsanto Europe SA/NV ippreżentat applikazzjoni, f'isem 
tal-kumpanija Monsanto, l-Istati Uniti, bi qbil mal-Artikoli 5 u 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003, għat-tqegħid fis-suq ta' ikel, ingredjenti tal-ikel u għalf li fihom, 
jikkonsistu minn jew li huma prodotti minn qamħirrum ġenetikament modifikat 
(ĠM) MON 87403 ("l-applikazzjoni") lill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-Belġju, u 
billi l-applikazzjoni kienet tkopri wkoll it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li jinkludu jew li 
jikkonsistu minn qamħirrum ĠM MON 87403 għal użi oħra għajr għall-ikel u l-għalf, 
bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni;

B. billi l-qamħirrum tat-tip MON 87403 huwa ġenetikament modifikat biex jiżdiedu l-
bijomassa u r-rendiment tal-ispigi (li saru ċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum għall-ħsad) 
permezz ta' sekwenza ta' ġene maqtugħa li ġejja minn speċi oħra ta' pjanti (Arabidopsis 
thaliana); billi dan iwassal għall-espressjoni ta' proteina (ATHHB17Δ113 ) li hija 
maħsuba biex taġixxi f'kompetizzjoni ma' proteina naturali simili li tikkontrolla r-
regolamentazzjoni tal-ġeni u t-tkabbir tal-pjanti;

C. billi tressqu diversi kummenti kritiċi mill-awtoritajiet kompetenti matul il-perjodu ta' 
konsultazzjoni ta' tliet xhur1; billi r-rimarki kienu jinkludu, fost l-oħrajn, l-

Kummissjoni (UE) 2015/2279 tal-4 ta' Diċembru 2015 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-
qamħirrum ġenetikament modifikat NK603 × T25 (ĠU C 399, 24.11.2017, p. 71). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti 
minn, fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87705 × MON 89788 (ĠU C 35, 31.1.2018, p. 19). 
– Riżoluzzjoni tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza 
t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti minn, fażola tas-sojja 
modifikata ġenetikament MON 87708 × MON 89788 (ĠU C 35, 31.1.2018, p. 17). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mis-sojja 
ġenetikament modifikata FG72 (MST-FGØ72-2)(ĠU C 35, 31.1.2018, p. 15). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti 
milll-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, u qamħirrun ġenetikament 
modifikat li jgħaqqad tnejn jew tlieta mill-events (ĠU C 86, 6.3.2018, p. 108). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' qronfla mmodifikata ġenetikament (Dianthus caryophyllus L., linja 
SHD-27531-4) (ĠU C 86, 6.3.2018, p. 111). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' 
qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (ĠU C 215, 19.6.2018, p. 76). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza l-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti ta' qamħirrum ġenetikament modifikat 
MON 810 (ĠU C 215, 19.6.2018, p. 80). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
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osservazzjonijiet li d-data sperimentali ma ssostnix id-dikjarazzjoni ta' żieda fir-
rendiment għall-qamħirrum ĠM MON 87403, li mhuwiex possibbli li tintlaħaq 
konklużjoni dwar is-sikurezza tal-effetti riproduttivi jew ta' żvilupp fuq terminu twil tal-
ikel u/jew l-għalf sħiħ, li l-proposta tal-applikant għal pjan ta' monitoraġġ ambjentali ma 
tilħaqx l-objettivi definiti fl-Anness VII tad-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1 u, b'mod kruċjali, li l-evidenza pprovduta ma kinitx 
ikkunsidrata suffiċjenti biex tassigura lill-konsumaturi tas-sikurezza tal-qamħirrum 
ĠM MON 87403;

D. billi minkejja l-EFSA tat l-approvazzjoni tagħha rigward is-sikurezza tal-qamħirrum 
ĠM MON 87403, analiżi indipendenti tal-evalwazzjoni tal-EFSA turi l-mekkaniżmi 
molekulari eżatti involuti fl-espressjoni AtHHB17Δ113, kif ukoll kif dawn iwasslu għal 
effetti mistennija previsti u kwalunkwe effett sekondarju possibbli, jibqgħu mhux 
mifhuma tajjeb u jeħtieġu aktar riċerka2; billi mingħajr fehim komprensiv tal-modifika 
ġenetika mhuwiex possibbli li jiġu evalwati bis-sħiħ ir-riskji assoċjati;

E. billi r-riżultati tal-provi fuq il-post imwettqa mill-applikant juri li l-effetti osservati tal-
karatteristika maħsuba, jiġifieri żieda fil-bijomassa u r-rendiment tal-ispigi, mhux biss 
kienu żgħar ħafna iżda wkoll inkonsistenti; billi l-Bord tal-EFSA dwar l-Organiżmi 
Ġenetikament Modifikati (il-Bord tal-EFSA dwar l-OĠM) irrikonoxxa li "l-bidla 
minħabba l-karatteristika maħsuba hija magħrufa li hija ta' amplitudni limitata... li 
tissuġġerixxi li l-manifestazzjoni tal-karatteristika tista' tiddependi fuq il-kundizzjonijiet 
ambjentali fil-provi fuq il-post"3;

tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament 
modifikat Bt11 (ĠU C 215, 19.6.2018, p. 70). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament 
modifikat 1507 (ĠU C 215, 19.6.2018, p. 73).
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza l-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew ikunu 
prodotti minn qoton ġenetikament modifikat 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ĠU C 215, 19.6.2018, 
p. 83). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' April 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti 
mill-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, u qamħirrun ġenetikament 
modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew erbgħa mill-events Bt11, 59122, MIR604, 1507 u GA21, skont ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat 
(ĠU C 298, 23.8.2018, p. 34). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Mejju 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-
qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 307, 30.8.2018, p. 71). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Mejju 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew ikunu prodotti minn 
qoton ġenetikament modifikat GHB119 (BCS-GHØØ5-8) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU C 307, 30.8.2018, p. 67). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-
fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 337, 20.9.2018, p. 54). 
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F. billi t-testijiet fuq il-post twettqu biss fl-Istati Uniti; billi jekk jiġi awtorizzat għall-
importazzjoni fl-Unjoni, il-qamħirrum ĠM MON 87403 jista' jiġi kkultivat f'firxa 
wiesgħa ta' pajjiżi produtturi tal-qamħirrum, b'kundizzjonijiet klimatiċi u agronomiċi 
ferm differenti u fatturi addizzjonali ta' pressjoni bħal limitazzjoni tal-ilma jew nixfa; 
billi l-impatt ta' dawn l-elementi ta' pressjoni u l-kundizzjonijiet, li l-Bord tal-EFSA 
dwar l-OĠM jirrikonoxxi jistgħu jimpattaw il-manifestazzjoni tal-karatteristiċi (u 
għalhekk anke kwalunkwe effett mhux intenzjonat), għalhekk ma ġiex indirizzat b'mod 
adegwat;

G. billi, paradossalment, filwaqt li l-Bord tal-EFSA dwar l-OĠM ikkonkluda li l-analiżi ta' 
kompożizzjoni (tqabbil tal-kompożizzjoni ta' qamħirrum ĠM MON 87403 bi prodott 
kumparabbli mhux ĠM abbażi ta' riżultati fuq il-post) "ma ġewx identifikati 
kwistjonijiet li kienu jirrikjedu valutazzjoni ulterjuri rigward is-sikurezza tal-ikel u l-
għalf u l-impatt ambjentali tagħha", il-bord saqsa wkoll "jekk id-data ta' kompożizzjoni 
miksuba mit-testijiet fuq il-post kinitx tippermetti valutazzjoni ta' riskju dettaljata";

H. billi r-riskji potenzjali kkawżati minn dan il-qamħirrum ĠM għas-saħħa tal-bniedem u 
tal-annimali u għall-ambjent ma ġewx eżaminati b'mod adegwat mill-Panel tal-EFSA 
dwar l-OĠM; billi mhuwiex aċċettabbli li l-Kummissjoni tipproponi li tawtorizza dan il-
qamħirrum ĠM abbażi tal-opinjoni tal-EFSA;

I. billi wieħed mill-istudji msemmija fl-opinjoni tal-EFSA kien studju li kien miktub minn 
membru tal-Bord tal-EFSA dwar l-OĠM u minn xjenzat li ħadem ma' Syngenta1; billi 

– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-
fażola tas-sojja ġenetikament modifikata FG72 × A5547-127, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 346, 27.9.2018, p. 55). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-
fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 346, 27.9.2018, p. 60). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu 
minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 346, 
27.9.2018, p. 122). 
– Riżoluzzjoni tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja 
ġenetikament modifikata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU C 346, 
27.9.2018, p. 127).
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-
kolza ġenetikament modifikata MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), 
MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) u MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-
6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf 
ġenetikament modifikat (ĠU C 346, 27.9.2018, p. 133).
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-1 ta' Marzu 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu 
minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat 59122 (DAS-59122-7) skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (Testi 
adottati, P8_TA(2018)0051). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-1 ta' Marzu 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
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ġie nnutat li r-referenzi għal dan l-istudju aktar tard tneħħew mill-opinjoni tal-EFSA, 
filwaqt li l-EFSA nnutat li t-tneħħija tagħhom "ma taffettwax b'mod materjali l-kontenut 
jew l-eżitu”1;

J. billi l-Parlament jilqa' bi pjaċir il-fatt li d-Direttur Eżekuttiv tal-EFSA impenja ruħu li 
jiżgura li, fil-futur, il-membri tal-persunal tal-EFSA ma jibqgħux koawturi ta' 
pubblikazzjonijiet xjentifiċi ma' xjentisti affiljati mal-industrija, sabiex jiġi evitat li jkun 
hemm perċezzjonijiet ta' viċinanza mhux xierqa mal-industrija u bil-għan li tiżdied il-
fiduċja tal-konsumaturi fis-sistema tal-Unjoni dwar is-sikurezza tal-ikel2; billi huwa ta' 
importanza kbira li l-istudji kollha użati mill-EFSA fil-ħidma tagħha jiġu referenzjati 
b'mod ċar;

K. billi l-votazzjoni fit-3 ta’ Diċembru 2018 tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina 
Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali msemmi fl-Artikolu 35 tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 ma tat l-ebda opinjoni, li jfisser li l-awtorizzazzjoni ma kinitx 
appoġġjata minn maġġoranza kwalifikata tal-Istati Membri;

L. billi, kemm fil-memorandum ta' spjegazzjoni tagħha għall-proposta leġiżlattiva 
ppreżentata fit-22 ta' April 2015 li temenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 fir-
rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta' ikel u 

Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu, jew li huma prodotti mill-
qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × 
MON-ØØ6Ø3-6) u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn mill-eventi MON 87427, MON 
89034 u NK603 u li tħassar id-Deċiżjoni 2010/420/UE (Testi adottati, P8_TA(2018)0052). 
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Mejju 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' ikel u għalf li huma prodotti mill-
pitrava zokkrija ġenetikament modifikata H7-1 (KM-ØØØH71-4) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (Testi adottati, P8_TA(2018)0197).
– Riżoluzzjoni tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-
tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti 
mill-qamħirrum ġenetikament modifikat GA21 (MON-ØØØ21-9) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat, (Testi adottati, P8_TA(2018)0221).
– Riżoluzzjoni tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti mill-qamħirrum 
ġenetikament modifikat 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, u qamħirrum ġenetikament modifikat li 
jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi uniċi 1507, 59122, MON 810 u NK603, u li tħassar id-
Deċiżjonijiet 2009/815/KE, 2010/428/UE u 2010/432/UE skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament u tal-Kunsill dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).
– Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Ottubru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni (UE) 2015/2279 dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li 
fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat NK603 × MON 810 
(MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (Testi adottati, P8_TA(2018)0416).
– Riżoluzzjoni tal-24 ta' Ottubru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament 
modifikat MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, u qamħirrum ġenetikament modifikat li 
jikkombina tnejn, tlieta jew erbgħa mill-eventi uniċi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 u 59122, u 
tħassir tad-Deċiżjoni 2011/366/UE (Testi adottati, P8_TA(2018)0417).

1 Kummenti tal-Istati Membri: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-
00222 
1 Id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat 
fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE (ĠU L 106, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
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għalf modifikat ġenetikament fit-territorju tagħhom kif ukoll fil-memorandum ta' 
spjegazzjoni dwar il-proposta leġiżlattiva ppreżentata fl-14 ta' Frar 2017 li temenda r-
Regolament (UE) Nru 182/2011, il-Kummissjoni ddeplorat il-fatt li, sa mid-dħul fis-
seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, id-deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni ġew 
adottati mill-Kummissjoni mingħajr l-appoġġ tal-opinjoni tal-Kumitat tal-Istati Membri 
u li r-ritorn tad-dossier lill-Kummissjoni għad-deċiżjoni finali, li hi verament l-
eċċezzjoni għall-proċedura kollha, saret in-norma għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-
awtorizzazzjoni ta' ikel u għalf ġenetikament modifikat; billi l-President Juncker diversi 
drabi ddeplora din il-prattika bħala waħda li mhijiex demokratika1;

M. billi, fit-28 ta' Ottubru 2015, il-Parlament ċaħad fl-ewwel qari2 l-proposta leġiżlattiva 
tat-22 ta' April 2015 li temenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u talab lill-
Kummissjoni tirtiraha u tressaq proposta ġdida;

1. Iqis li l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jisboq is-setgħat ta' 
implimentazzjoni previsti fir-Regolament (UE) Nru 1829/2003;

2. Iqis li l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni mhijiex konsistenti 
mad-dritt tal-Unjoni billi mhijiex kompatibbli mal-għan tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 li, skont il-prinċipji ġenerali stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, huwa li jipprovdi l-bażi biex, fir-
rigward ta' ikel u għalf ġenetikament modifikati, jiżgura livell għoli ta' protezzjoni 
għall-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-saħħa u l-benesseri tal-annimali, u l-interessi tal-
ambjent u tal-konsumaturi, filwaqt li jiżgura l-funzjonament effettiv tas-suq intern;

3. Jitlob lill-Kummissjoni tirtira l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tagħha;

4. Itenni l-impenn tiegħu li javvanza l-ħidma fuq il-proposta tal-Kummissjoni li temenda r-
Regolament (UE) Nru 182/2011; jistieden lill-Kunsill imexxi 'l quddiem il-ħidma tiegħu 
fir-rigward ta' dik il-proposta tal-Kummissjoni bħala kwistjoni ta' urġenza;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tissospendi kwalunkwe deċiżjoni ta' implimentazzjoni 
rigward l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni ta' OĠM sa ma tiġi riveduta l-
proċedura ta' awtorizzazzjoni b'tali mod li tindirizza n-nuqqasijiet tal-proċedura attwali, 

17.4.2001, p. 1).
2 Kumment ta' Testbiotech dwar il-Bord tal-EFSA dwar l-OĠM, 2018, Opinjoni xjentifika dwar il-valutazzjoni 
tal-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87403 għall-użu fl-ikel u fl-għalf, l-importazzjoni u l-ipproċessar 
minn Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210 
3 Opinjoni tal-EFSA, p. 3. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 

1 Għal dettalji, ara l-kumment ta' Testbiotech dwar il-Bord tal-EFSA dwar l-OĠM, 2018, Opinjoni xjentifika 
dwar il-valutazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87403 għall-użu fl-ikel u fl-għalf, l-
importazzjoni u l-ipproċessar minn Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210
1 Ara l-opinjoni tal-EFSA, p. 2 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
2 Ittra ta' Lulju 2018 mill-EFSA lil Testbiotech: 
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf 
1 Ara, pereżempju, id-Dikjarazzjoni Inawgurali fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew inkluża fil-linji 
gwida politiċi għall-Kummissjoni Ewropea li jmiss (Strasburgu, il-15 ta' Lulju 2014), jew fid-diskors dwar l-Istat 
tal-Unjoni 2016 (Strasburgu, l-14 ta' Settembru 2016).
2 ĠU C 355, 20.10.2017, p. 165.
3 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf
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li wriet li mhix adegwata;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tirtira proposti għall-awtorizzazzjonijiet tal-OĠM jekk ma 
tingħata l-ebda opinjoni mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa 
tal-Annimali, kemm għall-kultivazzjoni kif ukoll għal użu bħala ikel u għalf;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


