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Emenda  1 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Kunsiderazzjoni 4a (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 - wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-

ftuħ ta' Jean-Claude Juncker, li dak iż-

żmien kien kandidat għal President tal-

Kummissjoni Ewropea, fid-diskors tiegħu 

fis-Sessjoni Plenarja tal-Parlament 

Ewropew, Strasburgu, fil-

15 ta' Lulju 20141a; 

 ________________ 

 1a "Nara kif nagħmel biex ir-regoli ta' 

proċedura rigward id-diversi 

awtorizzazzjonijiet f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-GMOs jiġu rieżaminati. 

Jien ma nixtieqx li l-Kummissjoni tkun 

tista' tiddeċiedi f'każ li maġġoranza ta' 

Stati Membri ma tkunx ħeġġitha."  

Or. en 

 

Ġustifikazzjoni 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_mt.pdf 

 

Emenda  2 

Guillaume Balas 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Kunsiderazzjoni 4a (ġdid) 
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 - wara li kkunsidra d-diskors tal-President 

elett tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-

Claude Juncker, fis-Sessjoni Plenarja tal-

Parlament Ewropew, fi Strasburgu, fil-

15 ta' Lulju 2014; 

Or. en 

 

Emenda  3 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Kunsiderazzjoni 4b (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 - wara li kkunsidra l-programm ta' ħidma 

tal-Kummissjoni, adottat fis-

16 ta' Diċembru 20141a; 

 __________________ 

 1a Ara l-Anness I tal-programm ta' ħidma 

tal-Kummissjoni tal-2015 ("Inizjattivi 

ġodda"), il-punt 23: Rieżami tal-proċess 

tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-OĠM 

(Organiżmi Ġenetikament Modifikati): 

"Ir-rieżami ser iħares lejn kif dawn ir-

regoli jistgħu jinbidlu biex jiżguraw aħjar 

li l-fehmiet tal-maġġoranza tal-Istati 

Membri jkunu kkunsidrati".  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_mt.htm) 
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Emenda  4 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Kunsiderazzjoni 4c (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 - wara li kkunsidra l-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., linja 1507) 

ġenetikament modifikat għar-reżistenza 

għal ċerti organiżmi ta' ħsara 

lepidopterani3, u l-voti relatati kemm fil-

kumitat regolatorju (Frar 2009) kif ukoll 

fil-Kunsill (Frar 2014), fejn ma twasslu l-

ebda opinjonijiet; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dawn il-voti ta' "mingħajr opinjoni", dwar avveniment tal-OĠM għall-kultivazzjoni 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=MT&f=ST%2016120%202013%20INIT 4) 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/140991.pdf) 

wasslu lis-Sur Juncker jissuġġerixxi li r-regoli ta' awtorizzazzjoni tal-UE jeħtieġ li jinbidlu. 

Huwa ovvju li d-"defiċit demokratiku" fir-rigward ta' awtorizzazzjonijiet ta' OĠM mhuwiex 

ristrett għall-applikazzjonijiet għall-użu tal-ikel u l-għalf. 

 

Emenda  5 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Kunsiderazzjoni 4d (ġdid) 
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 - wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-

Parlament Ewropew ta' Jannar 2014 

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill 

dwar it-tqegħid fis-suq għall-kultivazzjoni, 

skont id-Direttiva 2001/18/KE, ta' prodott 

tal-qamħirrum (Zea mays L., linja 1507) 

ġenetikament modifikat għar-reżistenza 

għal ċerti organiżmi ta' ħsara 

lepidopterani, li permezz tagħha l-

Parlament Ewropew jopponi l-adozzjoni 

tal-proposta; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2974%28RSP

%29&l=en 

 

Emenda  6 

Sirpa Pietikäinen 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirtira l-

proposta tagħha; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirtira l-

proposta tagħha u tressaq proposta ġdida li 

timplimenta l-linji gwida politiċi 

ppreżentati lill-Parlament Ewropew; 

Or. en 

 

Emenda  7 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirtira l-

proposta tagħha; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirtira l-

proposta tagħha u tressaq waħda ġdida, li 

timplimenta l-wegħda tal-President tal-

Kummissjoni li tiġi kkunsidrata l-opinjoni 

tal-maġġoranza tal-Istati Membri meta 

tittieħed deċiżjoni dwar l-

awtorizzazzjonijiet tal-OĠM; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Jean-Claude Juncker, kandidat għall-President tal-Kummissjoni Ewropea, fid-diskors tiegħu 

fis-Sessjoni Plenarja tal-Parlament Ewropew, fi Strasburgu, fil-15 ta' Lulju 2014 wiegħed li 

jbiddel ir-regoli għall-awtorizzazzjoni tal-OĠM ("Nara kif nagħmel biex ir-regoli ta' 

proċedura rigward id-diversi awtorizzazzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-GMOs jiġu 

rieżaminati. Jien ma nixtieqx li l-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi f'każ li maġġoranza ta' 

Stati Membri ma tkunx ħeġġitha." http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_mt.pdf). Iż-żamma 

tar-regoli fil-livell tal-UE, kif issuġġerit fil-proposta tal-Kummissjoni, mhijiex soluzzjoni. 

 

Emenda  8 

Guillaume Balas 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirtira l-

proposta tagħha; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirtira l-

proposta tagħha u tressaq waħda ġdida, li 

tqis b'mod sħiħ l-oppożizzjoni espressa 

mill-maġġoranza tal-Istati Membri għall-

awtorizzazzjonijiet tal-OĠM; 

Or. en 

 

Emenda  9 

Marijana Petir, Norbert Erdős, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrej Plenković, Alojz 

Peterle, Patricija Šulin, Milan Zver 
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 2a. Jistieden lill-Kummissjoni biex fi 

żmien sitt xhur wara l-adozzjoni tad-

deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar 

din il-proposta, tressaq proposta 

leġiżlattiva li tippermetti lill-Istati Membri 

biex b'mod indipendenti jirrestrinġu jew 

jipprojbixxu l-użu ta' ikel u għalf 

ġenetikament modifikati fit-territorju 

tagħhom; 

Or. en 

 

Emenda  10 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2a (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 2a. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-

proposta l-ġdida tagħha tistabbilixxi li l-

vuċi tal-Parlament Ewropew titqies b'mod 

xieraq fir-rigward ta’ deċiżjonijiet dwar 

awtorizzazzjonijiet tal-OĠM; 

Or. en 

 

Emenda  11 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Lynn Boylan 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2b (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 2b. Jistieden lill-Kummissjoni ma 

tipproponix li tawtorizza xi varjetà ġdida 

ta' OĠM u li ma ġġeddidx dawk li diġà 

jeżistu sakemm il-proposta l-ġdida tkun 

miftiehma; 

Or. en 

 

Emenda  12 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2c (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 2c. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta 

prospettiva fuq terminu twil fir-reviżjoni 

tal-politika tagħha dwar il-proteini, u biex 

tintroduċi miżuri u strumenti adegwati li 

jappoġġjaw il-bdiewa fit-titjib tas-sistemi 

tan-newba tal-uċuħ tar-raba’ u għalf 

lokalment imkabbar sabiex titnaqqas 

b'mod sostanzjali d-dipendenza attwali 

fuq l-importazzjonijiet tal-għalf; 

Or. en 

 

Emenda  13 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2d (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 2d. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi 

bażi bilanċjata għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
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b’mod demokratiku, b'mod partikolari 

billi ttejjeb il-valutazzjoni tar-riskju, 

minħabba li l-OĠM għadhom joħolqu 

ħafna riskji u inċertezzi, u billi tiżgura r-

riżorsi meħtieġa għal riċerka indipendenti 

dwar ir-riskji potenzjali involuti fir-rilaxx 

intenzjonat jew it-tqegħid fis-suq ta' 

OĠM; 

Or. en 

 

Emenda  14 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Paragrafu 2e (ġdid) 

 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 2e. Jistieden lill-Kummissjoni żżid it-

trasparenza u l-għażla għall-konsumaturi 

billi jiġi żgurat li l-prodotti li ġejjin minn 

annimali li kienu mitmugħa b'għalf MĠ 

jkunu ttikkettati b'mod xieraq; 

Or. en 

 

Emenda  15 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni 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 114 u l-

Artikolu 291(3) tiegħu, 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Sabiex tittejjeb il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għall-OĠM, hemm bżonn li jinbidel ir-

Regolament 182/2011 li huwa bbażat fuq l-Artikolu 291(3). 

 

Emenda  16 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Kunsiderazzjoni 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni 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-Artikoli 114, 168(7), 

169(4) u 193 tiegħu, 

Or. it 

 

Emenda  17 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Kemm id-Direttiva 2001/18/KE kif 

ukoll ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 

jistabbilixxu proċedura ċentralizzata fil-

livell tal-Unjoni fejn il-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tadotta deċiżjonijiet ta' 

implimentazzjoni li jagħtu jew jirrifjutaw l-

applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' 

OĠM u ta' ikel u għalf ġenetikament 

modifikati, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskji 

potenzjali li dawn jistgħu joħolqu għas-

saħħa tal-bniedem jew tal-annimali, jew 

għall-ambjent. Ir-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003 jistipula wkoll li fatturi 

leġittimi oħra jistgħu jiġu kkunsidrati, 

fejn xieraq. 

(2) Kemm id-Direttiva 2001/18/KE kif 

ukoll ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 

jistabbilixxu proċedura ċentralizzata fil-

livell tal-Unjoni fejn il-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tadotta deċiżjonijiet ta' 

implimentazzjoni li jagħtu jew jirrifjutaw l-

applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' 

OĠM u ta' ikel u għalf ġenetikament 

modifikati, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskji 

potenzjali li dawn jistgħu joħolqu għas-

saħħa tal-bniedem jew tal-annimali, jew 

għall-ambjent. Kemm ir-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003 kif ukoll ir-Regolament 

(KE) Nru 178/2002 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill 1a jeħtieġu li l-

Kummissjoni tikkunsidra fatturi leġittimi 
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oħra, meta tissottometti abbozz ta' 

deċiżjoni. 

 ______________ 

 1a Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' 

Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji 

ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 

jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-

Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 

kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 

1.2.2002, p. 1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda żżid referenza għal-liġi Ġenerali dwar l-ikel, fejn il-"fatturi leġittimi oħra" 

jissemmew ukoll. 

 

Emenda  18 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) L-użu tal inġinerija ġenetika fil-pjanti 

u fl-ikel u l-għalf huwa suġġett li jaqsam l-

opinjoni fl-Istati Membri u dan huwa 

rifless fil-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet li jwassal għall-

awtorizzazzjoni ta’ OĠM u ta’ ikel u għalf 

ġenetikament modifikati. Mid-data tal-

applikazzjoni tar-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003, ir-riżultati tal-votazzjoni 

fil-kumitati jew fil-Kunsill juru li qatt ma 

kien hemm maġġoranza kwalifikata la 

favur u lanqas kontra l-awtorizzazzjoni ta’ 

dawk il-prodotti. Għalhekk, l-

awtorizzazzjonijiet kienu ġew adottati mill-

Kummissjoni fi tmiem il-proċedura, skont 

il-leġiżlazzjoni applikabbli, mingħajr l-

appoġġ tal-opinjoni tal-kumitati tal-Istati 

Membri. 

(4) L-użu tal-inġinerija ġenetika fil-pjanti 

u l-għalf huwa suġġett li jaqsam l-opinjoni 

fl-Istati Membri. Mid-data tal-

applikazzjoni tar-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003, ir-riżultati tal-votazzjoni 

fil-kumitati jew fil-Kunsill juru li qatt ma 

kien hemm maġġoranza kwalifikata la 

favur u lanqas kontra l-awtorizzazzjoni ta’ 

dawk il-prodotti. L-awtorizzazzjonijiet 

kienu ġew adottati mill-Kummissjoni skont 

il-leġiżlazzjoni applikabbli, mingħajr l-

appoġġ tal-opinjoni tal-kumitati tal-Istati 

Membri. 
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Or. it 

 

Emenda  19 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) L-użu tal inġinerija ġenetika fil-pjanti u 

fl-ikel u l-għalf huwa suġġett li jaqsam l-

opinjoni fl-Istati Membri u dan huwa 

rifless fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

li jwassal għall-awtorizzazzjoni ta' OĠM u 

ta' ikel u għalf ġenetikament modifikati. 

Mid-data tal-applikazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003, ir-

riżultati tal-votazzjoni fil-kumitati jew fil-

Kunsill juru li qatt ma kien hemm 

maġġoranza kwalifikata la favur u lanqas 

kontra l-awtorizzazzjoni ta' dawk il-

prodotti. Għalhekk, l-awtorizzazzjonijiet 

kienu ġew adottati mill-Kummissjoni fi 

tmiem il-proċedura, skont il-leġiżlazzjoni 

applikabbli, mingħajr l-appoġġ tal-opinjoni 

tal-kumitati tal-Istati Membri. 

(4) L-użu tal inġinerija ġenetika fil-pjanti u 

fl-ikel u l-għalf huwa suġġett li jaqsam l-

opinjoni fl-Istati Membri u dan huwa 

rifless fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

li jwassal għall-awtorizzazzjoni ta' OĠM 

għall-kultivazzjoni u ta' ikel u għalf 

ġenetikament modifikati. Ir-riżultati tal-

votazzjoni fil-kumitati jew fil-Kunsill juru 

li qatt ma kien hemm maġġoranza 

kwalifikata la favur u lanqas kontra l-

awtorizzazzjoni ta' dawk il-prodotti. S'issa, 

l-awtorizzazzjonijiet kienu ġew adottati 

mill-Kummissjoni fi tmiem il-proċedura, 

mingħajr l-appoġġ tal-opinjoni tal-kumitati 

tal-Istati Membri. Madankollu, peress li l-

qasam huwa sensittiv ħafna għaċ-ċittadini 

Ewropej, il-Kummissjoni teħtieġ 

indikazzjoni ċara dwar kif taġixxi 

f'każijiet bħal dawn. Ir-Regolament (UE) 

Nru 182/2011 għalhekk jeħtieġ li jinbidel 

kif xieraq. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kif imwiegħed mill-President tal-Kummissjoni, ir-regoli għall-awtorizzazzjoni tal-OĠM iridu 

jinbidlu. Iż-żamma tar-regoli fil-livell tal-UE, kif inhuma, mhijiex soluzzjoni. 

 

Emenda  20 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) L-użu tal inġinerija ġenetika fil-pjanti u 

fl-ikel u l-għalf huwa suġġett li jaqsam l-

opinjoni fl-Istati Membri u dan huwa 

rifless fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

li jwassal għall-awtorizzazzjoni ta' OĠM u 

ta' ikel u għalf ġenetikament modifikati. 

Mid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003, ir-riżultati tal-

votazzjoni fil-kumitati jew fil-Kunsill juru 

li qatt ma kien hemm maġġoranza 

kwalifikata la favur u lanqas kontra l-

awtorizzazzjoni ta' dawk il-prodotti. 

Għalhekk, l-awtorizzazzjonijiet kienu ġew 

adottati mill-Kummissjoni fi tmiem il-

proċedura, skont il-leġiżlazzjoni 

applikabbli, mingħajr l-appoġġ tal-opinjoni 

tal-kumitati tal-Istati Membri. 

(4) L-użu tal inġinerija ġenetika fil-pjanti u 

fl-ikel u l-għalf huwa suġġett li jaqsam l-

opinjoni fl-Istati Membri u dan huwa 

rifless fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

li jwassal għall-awtorizzazzjoni ta' OĠM u 

ta' ikel u għalf ġenetikament modifikati. 

Mid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003, ir-riżultati tal-

votazzjoni fil-kumitati jew fil-Kunsill juru 

li qatt ma kien hemm maġġoranza 

kwalifikata la favur u lanqas kontra l-

awtorizzazzjoni ta' dawk il-prodotti. 

Għalhekk, l-awtorizzazzjonijiet kienu ġew 

adottati mill-Kummissjoni fi tmiem il-

proċedura, skont il-leġiżlazzjoni 

applikabbli, mingħajr l-appoġġ tal-opinjoni 

tal-kumitati tal-Istati Membri. Dan wassal 

għal defiċit demokratiku li l-kandidat għal 

President ta' dak iż-żmien, Jean-Claude 

Juncker, impenja ruħu biex isolvi, billi 

wiegħed li jiddemokratizza l-proċedura ta' 

awtorizzazzjoni. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fid-diskors tiegħu fil-PE fi Strasburgu fil-15 ta' Lulju 2014, il-President Juncker qal: "Nara 

kif nagħmel biex ir-regoli ta' proċedura rigward id-diversi awtorizzazzjonijiet f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-GMOs jiġu rieżaminati. Jien ma nixtieqx li l-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi 

f'każ li maġġoranza ta' Stati Membri ma tkunx ħeġġitha". 

 

Emenda  21 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Ladarba OĠM jew ikel u għalf 

ġenetikament modifikati jiġu awtorizzati 

Imħassar 
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skont id-Direttiva 2001/18/KE jew skont 

ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, l-

Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu, 

jirrestrinġu jew ifixklu ċ-ċirkolazzjoni 

libera ta' dak il-prodott fit-territorju 

tagħhom, ħlief f'konformità ma' 

kundizzjonijiet stretti li huma stabbiliti 

mil-liġi tal-Unjoni – u li hemm bżonn li 

jipprovdu evidenza ta' riskju serju għas-

saħħa jew għall-ambjent. Xi Stati Membri 

rrikorrew għall-klawsoli ta' salvagwardja 

u l-miżuri ta' emerġenza previsti 

rispettivament fl-Artikoli 23 tad-Direttiva 

2001/18/KE u l-Artikolu 34 tar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003. Stati 

Membri oħrajn użaw il-proċedura ta' 

notifika stipulata fl-Artikolu 114(5) u (6) 

tat-TFUE li wkoll jeħtieġ li tkun ibbażata 

fuq evidenza xjentifika ġdida marbuta 

mal-ħarsien tal-ambjent jew tal-ambjent 

tax-xogħol. Stati Membri oħrajn adottaw 

projbizzjonijiet unilaterali. Uħud mill-

miżuri unilaterali ġew ikkontestati 

quddiem il-ġurisdizzjonijiet nazzjonali jew 

quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura 

ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  22 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Ladarba OĠM jew ikel u għalf 

ġenetikament modifikati jiġu awtorizzati 

skont id-Direttiva 2001/18/KE jew skont 

ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, l-

Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu, 

(5) L-awtorizzazzjoni tal-OĠM jew ikel u 

għalf ġenetikament modifikati skont id-

Direttiva 2001/18/KE jew skont ir-

Regolament (KE) Nru 1829/2003 fil-livell 

tal-Unjoni ma għandhiex tippreġudika l-
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jirrestrinġu jew ifixklu ċ-ċirkolazzjoni 

libera ta’ dak il-prodott fit-territorju 

tagħhom, ħlief f’konformità ma’ 

kundizzjonijiet stretti li huma stabbiliti 

mil-liġi tal-Unjoni — u li hemm bżonn li 

jipprovdu evidenza ta’ riskju serju għas-

saħħa jew għall-ambjent. Xi Stati Membri 

rrikorrew għall-klawsoli ta’ salvagwardja 

u l-miżuri ta’ emerġenza previsti 

rispettivament fl-Artikoli 23 tad-

Direttiva 2001/18/KE u l-Artikolu 34 tar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003. Stati 

Membri oħrajn użaw il-proċedura ta’ 

notifika stipulata fl-Artikolu 114(5) u (6) 

tat-TFUE li wkoll jeħtieġ li tkun ibbażata 

fuq evidenza xjentifika ġdida marbuta 

mal-ħarsien tal-ambjent jew tal-ambjent 

tax-xogħol. Stati Membri oħrajn adottaw 

projbizzjonijiet unilaterali. Uħud mill-

miżuri unilaterali ġew ikkontestati 

quddiem il-ġurisdizzjonijiet nazzjonali jew 

quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. 

prerogattiva tal-Istati Membri li 

jipprojbixxu, jirrestrinġu jew ifixklu l-

kummerċjalizzazzjoni ta' ikel jew għalf 

wieħed jew aktar li jkun fihom l-OĠM fit-

territorju tagħhom mingħajr ma jfixklu l-

moviment liberu tagħhom. 

Or. it 

 

Emenda  23 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Ladarba OĠM jew ikel u għalf 

ġenetikament modifikati jiġu awtorizzati 

skont id-Direttiva 2001/18/KE jew skont 

ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, l-Istati 

Membri ma jistgħux jipprojbixxu, 

jirrestrinġu jew ifixklu ċ-ċirkolazzjoni 

libera ta' dak il-prodott fit-territorju 

tagħhom, ħlief f'konformità ma' 

kundizzjonijiet stretti li huma stabbiliti mil-

liġi tal-Unjoni – u li hemm bżonn li 

jipprovdu evidenza ta' riskju serju għas-

saħħa jew għall-ambjent. Xi Stati Membri 

rrikorrew għall-klawsoli ta' salvagwardja u 

l-miżuri ta' emerġenza previsti 

(5) Ladarba OĠM jew ikel u għalf 

ġenetikament modifikati jiġu awtorizzati 

skont id-Direttiva 2001/18/KE jew skont 

ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003, l-Istati 

Membri ma jistgħux jipprojbixxu, 

jirrestrinġu jew ifixklu ċ-ċirkolazzjoni 

libera ta' dak il-prodott fit-territorju 

tagħhom, ħlief meta jitqiegħed fis-suq u 

f'konformità ma' kundizzjonijiet stretti li 

huma stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni – u li 

hemm bżonn li jipprovdu evidenza ta' 

riskju serju għas-saħħa jew għall-ambjent. 

Xi Stati Membri rrikorrew għall-klawsoli 

ta' salvagwardja u l-miżuri ta' emerġenza 
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rispettivament fl-Artikoli 23 tad-Direttiva 

2001/18/KE u l-Artikolu 34 tar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003. Stati 

Membri oħrajn użaw il-proċedura ta' 

notifika stipulata fl-Artikolu 114(5) u (6) 

tat-TFUE li wkoll jeħtieġ li tkun ibbażata 

fuq evidenza xjentifika ġdida marbuta mal-

ħarsien tal-ambjent jew tal-ambjent tax-

xogħol. Stati Membri oħrajn adottaw 

projbizzjonijiet unilaterali. Uħud mill-

miżuri unilaterali ġew ikkontestati 

quddiem il-ġurisdizzjonijiet nazzjonali jew 

quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. 

previsti rispettivament fl-Artikoli 23 tad-

Direttiva 2001/18/KE u l-Artikolu 34 tar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003. Stati 

Membri oħrajn użaw il-proċedura ta' 

notifika stipulata fl-Artikolu 114(5) u (6) 

tat-TFUE li wkoll jeħtieġ li tkun ibbażata 

fuq evidenza xjentifika ġdida marbuta mal-

ħarsien tal-ambjent jew tal-ambjent tax-

xogħol. Stati Membri oħrajn adottaw 

projbizzjonijiet unilaterali. Uħud mill-

miżuri unilaterali ġew ikkontestati 

quddiem il-ġurisdizzjonijiet nazzjonali jew 

quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. 

Or. en 

 

Emenda  24 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Dik is-sitwazzjoni nbidlet reċentement 

fir-rigward tal-OĠM għall-kultivazzjoni 

minħabba l-adozzjoni, fit-13 ta' Marzu 

2015, tad-Direttiva (UE) 2015/412 li 

emendat id-Direttiva 2001/18/KE biex l-

Istati Membri jkunu jistgħu jirrestrinġu 

jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM 

fit-territorju tagħhom. Id-dispożizzjonijiet 

il-ġodda huma primarjament immirati 

biex jippermettu lill-Istati Membri li 

jiddeċiedu jekk jixtiqux jew le jagħtu 

permess għall-kultivazzjoni ta' għelejjel 

OĠM fit-territorju tagħhom, mingħajr ma 

jaffettwaw il-valutazzjoni tar-riskju 

pprovduta fis-sistema tal-

awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni tal-OĠM. 

Huma kienu maħsuba biex jipprovdu 

aktar prevedibilità għall-operaturi u biex 

jirrestrinġu l-użu mill-Istati Membri ta' 

klawsoli ta' salvagwardja previsti fl-

Artikolu 23 tad-Direttiva 2001/18/KE u l-

Artikolu 34 tar-Regolament (KE) 

imħassar 
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Nru 1829/2003. Kien ukoll mistenni li 

dawn l-emendi se jkollhom impatt pożittiv 

fuq il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

għall-awtorizzazzjoni tal-OĠM għall-

kultivazzjoni. 

__________________  

14 Id-Direttiva (UE) 2015/412 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 

ta' Marzu 2015 li temenda d-Direttiva 

2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà 

għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew 

jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' organiżmi 

ġenetikament modifikati (OĠM) fit-

territorju tagħhom (ĠU L 68, 13.3.2015, 

p. 1). 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura 

ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  25 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Dik is-sitwazzjoni nbidlet reċentement 

fir-rigward tal-OĠM għall-kultivazzjoni 

minħabba l-adozzjoni, fit-

13 ta’ Marzu 2015, tad-Direttiva 

(UE) 2015/41214 li emendat id-

Direttiva 2001/18/KE biex l-Istati Membri 

jkunu jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu 

l-kultivazzjoni ta’ OĠM fit-territorju 

tagħhom. Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 

huma primarjament immirati biex 

jippermettu lill-Istati Membri li jiddeċiedu 

jekk jixtiqux jew le jagħtu permess għall-

kultivazzjoni ta’ għelejjel OĠM fit-

territorju tagħhom, mingħajr ma jaffettwaw 

(6) Fir-rigward tal-OĠM għall-

kultivazzjoni, fit-13 ta’ Marzu 2015 ġiet 

adottata d-Direttiva (UE) 2015/41214 li 

emendat id-Direttiva 2001/18/KE biex l-

Istati Membri jkunu jistgħu jirrestrinġu jew 

jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta’ OĠM fit-

territorju tagħhom. Id-dispożizzjonijiet il-

ġodda huma primarjament immirati biex 

jippermettu lill-Istati Membri li jiddeċiedu 

jekk jixtiqux jew le jagħtu permess għall-

kultivazzjoni ta’ għelejjel OĠM fit-

territorju tagħhom, mingħajr ma jaffettwaw 

il-valutazzjoni tar-riskju pprovduta fis-

sistema tal-awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni 
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il-valutazzjoni tar-riskju pprovduta fis-

sistema tal-awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni 

tal-OĠM. Huma kienu maħsuba biex 

jipprovdu aktar prevedibilità għall-

operaturi u biex jirrestrinġu l-użu mill-

Istati Membri ta’ klawsoli ta’ salvagwardja 

previsti fl-Artikolu 23 tad-

Direttiva 2001/18/KE u l-Artikolu 34 tar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003. Kien 

ukoll mistenni li dawn l-emendi se 

jkollhom impatt pożittiv fuq il-proċess tat-

teħid tad-deċiżjonijiet għall-

awtorizzazzjoni tal-OĠM għall-

kultivazzjoni. 

tal-OĠM. Huma kienu maħsuba biex 

jipprovdu aktar prevedibilità għall-

operaturi u biex jirrestrinġu l-użu mill-

Istati Membri ta’ klawsoli ta’ salvagwardja 

previsti fl-Artikolu 23 tad-

Direttiva 2001/18/KE u l-Artikolu 34 tar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003. 

__________________ __________________ 

14 Id-Direttiva (UE) 2015/412 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Marzu 2015 li temenda d-

Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-

possibbiltà għall-Istati Membri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 

ta’ organiżmi ġenetikament modifikati 

(OĠM) fit-territorju tagħhom (ĠU L 68, 

13.3.2015, p. 1). 

14 Id-Direttiva (UE) 2015/412 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Marzu 2015 li temenda d-

Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-

possibbiltà għall-Istati Membri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 

ta’ organiżmi ġenetikament modifikati 

(OĠM) fit-territorju tagħhom (ĠU L 68, 

13.3.2015, p. 1). 

Or. it 

 

Emenda  26 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Dik is-sitwazzjoni nbidlet reċentement 

fir-rigward tal-OĠM għall-kultivazzjoni 

minħabba l-adozzjoni, fit-13 ta' Marzu 

2015, tad-Direttiva (UE) 2015/412 li 

emendat id-Direttiva 2001/18/KE14 biex l-

Istati Membri jkunu jistgħu jirrestrinġu jew 

jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM fit-

territorju tagħhom. Id-dispożizzjonijiet il-

ġodda huma primarjament immirati biex 

jippermettu lill-Istati Membri li jiddeċiedu 

jekk jixtiqux jew le jagħtu permess għall-

(6) Dik is-sitwazzjoni nbidlet reċentement 

fir-rigward tal-OĠM għall-kultivazzjoni 

minħabba l-adozzjoni, fit-13 ta' Marzu 

2015, tad-Direttiva (UE) 2015/412 li 

emendat id-Direttiva 2001/18/KE14 biex l-

Istati Membri jkunu jistgħu jirrestrinġu jew 

jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' OĠM fit-

territorju tagħhom. Id-dispożizzjonijiet il-

ġodda huma primarjament immirati biex 

jippermettu lill-Istati Membri li jiddeċiedu 

jekk jixtiqux jew le jagħtu permess għall-
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kultivazzjoni ta' għelejjel OĠM fit-

territorju tagħhom, mingħajr ma 

jaffettwaw il-valutazzjoni tar-riskju 

pprovduta fis-sistema tal-

awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni tal-OĠM. 

Huma kienu maħsuba biex jipprovdu aktar 

prevedibilità għall-operaturi u biex 

jirrestrinġu l-użu mill-Istati Membri ta' 

klawsoli ta' salvagwardja previsti fl-

Artikolu 23 tad-Direttiva 2001/18/KE u l-

Artikolu 34 tar-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003. Kien ukoll mistenni li 

dawn l-emendi se jkollhom impatt pożittiv 

fuq il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

għall-awtorizzazzjoni tal-OĠM għall-

kultivazzjoni. 

kultivazzjoni ta' għelejjel OĠM fit-

territorju tagħhom. Huma kienu maħsuba 

biex jipprovdu aktar prevedibilità għall-

operaturi u biex jirrestrinġu l-użu mill-

Istati Membri ta' klawsoli ta' salvagwardja 

previsti fl-Artikolu 23 tad-Direttiva 

2001/18/KE u l-Artikolu 34 tar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003. Kien 

ukoll mistenni li dawn l-emendi se 

jkollhom impatt pożittiv fuq il-proċess tat-

teħid tad-deċiżjonijiet għall-

awtorizzazzjoni tal-OĠM għall-

kultivazzjoni. 

__________________ __________________ 

14 Id-Direttiva (UE) 2015/412 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Marzu 2015 li temenda d-

Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-

possibbiltà għall-Istati Membri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 

ta' organiżmi ġenetikament modifikati 

(OĠM) fit-territorju tagħhom (ĠU L 68, 

13.3.2015, p. 1). 

14 Id-Direttiva (UE) 2015/412 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Marzu 2015 li temenda d-

Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-

possibbiltà għall-Istati Membri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni 

ta' organiżmi ġenetikament modifikati 

(OĠM) fit-territorju tagħhom (ĠU L 68, 

13.3.2015, p. 1). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-valutazzjoni tar-riskju għall-OĠM fil-livell tal-UE jeħtieġ li tittejjeb. L-EFSA għandha 

tagħmel riformi biex ikun żgurat li l-proċedura ta' awtorizzazzjoni għall-OĠM tipprovdi l-

ogħla livell ta' protezzjoni għas-saħħa taċ-ċittadini u l-ambjent u tinkludi għalhekk l-istima 

tal-effetti fit-tul tal-OĠM, l-effetti fuq l-organiżmi mhux fil-mira, l-impatti negattivi fuq il-

bijodiversità u l-inklużjoni ta' opinjonijiet xjentifiċi diverġenti, kif spjegat fil-Konklużjonijiet 

tal-Kunsill dwar l-OĠM f'Diċembru 2008. 

 

Emenda  27 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Ir-raġunijiet għall-emendi magħmula 

għad-Direttiva 2001/18/KE, bid-Direttiva 

(UE) 2015/412 fir-rigward tal-OĠM għal 

kultivazzjoni huma wkoll rilevanti għal 

OĠM u għal ikel u għalf ġenetikament 

modifikati oħra koperti bir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003. Fil-fatt, il-votazzjoni 

dwar id-deċiżjoni ta' implimentazzjoni 

għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti koperti 

bir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 li 

mhumiex maħsuba għall-kultivazzjoni fil-

Kumitat rilevanti, jew fil-Kunsill, 

tirriżulta dejjem f’“l-ebda opinjoni” (l-

ebda maġġoranza kwalifikata la favur u 

lanqas kontra l-awtorizzazzjoni) u hemm 

ukoll Stati Membri fejn l-użu ta' dawn il-

prodotti huwa pprojbit. Fid-dawl ta' dawn 

il-kwistjonijiet, huwa xieraq li r-

Regolament (KE) Nru 1829/2003 jiġi 

emendat sabiex jipprovdi l-possibbiltà 

għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew 

jipprojbixxu l-użu ta' OĠM u ikel u għalf 

ġenetikament modifikati fit-territorju 

kollu tagħhom jew f'parti minnu, abbażi 

ta' raġunijiet kostrinġenti kompatibbli 

mal-liġi tal-Unjoni — li mhumiex relatati 

ma' riskji għas-saħħa tal-bniedem u tal-

annimali u għall-ambjent, bħal dawk li 

diġà ġew ivvalutati fil-livell tal-Unjoni, 

skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003. 

Din il-possibbiltà m'għandhiex tapplika 

għal OĠM għall-kultivazzjoni li huma 

diġà koperti mill-emendi magħmula għad-

Direttiva 2001/18/KE, skont id-Direttiva 

(UE) 2015/412. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura 

ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 
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Emenda  28 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Ir-raġunijiet għall-emendi magħmula 

għad-Direttiva 2001/18/KE, bid-Direttiva 

(UE) 2015/412 fir-rigward tal-OĠM għal 

kultivazzjoni huma wkoll rilevanti għal 

OĠM u għal ikel u għalf ġenetikament 

modifikati oħra koperti bir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003. Fil-fatt, il-votazzjoni 

dwar id-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni 

għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti koperti 

bir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 li 

mhumiex maħsuba għall-kultivazzjoni fil-

Kumitat rilevanti, jew fil-Kunsill, tirriżulta 

dejjem f’“l-ebda opinjoni” (l-ebda 

maġġoranza kwalifikata la favur u lanqas 

kontra l-awtorizzazzjoni) u hemm ukoll 

Stati Membri fejn l-użu ta’ dawn il-prodotti 

huwa pprojbit. Fid-dawl ta’ dawn il-

kwistjonijiet, huwa xieraq li r-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003 jiġi emendat sabiex 

jipprovdi l-possibbiltà għall-Istati Membri 

li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta’ 

OĠM u ikel u għalf ġenetikament 

modifikati fit-territorju kollu tagħhom jew 

f’parti minnu, abbażi ta’ raġunijiet 

kostrinġenti kompatibbli mal-liġi tal-

Unjoni — li mhumiex relatati ma’ riskji 

għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u 

għall-ambjent, bħal dawk li diġà ġew 

ivvalutati fil-livell tal-Unjoni, skont ir-

Regolament (KE) Nru 1829/2003. Din il-

possibbiltà m’għandhiex tapplika għal 

OĠM għall-kultivazzjoni li huma diġà 

koperti mill-emendi magħmula għad-

Direttiva 2001/18/KE, skont id-Direttiva 

(UE) 2015/412. 

(7) Ir-raġunijiet għall-emendi magħmula 

għad-Direttiva 2001/18/KE, bid-Direttiva 

(UE) 2015/412 fir-rigward tal-OĠM għal 

kultivazzjoni huma wkoll rilevanti għal 

OĠM u għal ikel u għalf ġenetikament 

modifikati oħra koperti bir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003. Fil-fatt, il-votazzjoni 

dwar id-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni 

għall-awtorizzazzjoni ta’ prodotti koperti 

bir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 li 

mhumiex maħsuba għall-kultivazzjoni fil-

Kumitat rilevanti, jew fil-Kunsill, tirriżulta 

dejjem f’“l-ebda opinjoni” (l-ebda 

maġġoranza kwalifikata la favur u lanqas 

kontra l-awtorizzazzjoni) u hemm ukoll 

Stati Membri fejn l-użu ta’ dawn il-prodotti 

huwa pprojbit. Fid-dawl ta’ dawn il-

kwistjonijiet, huwa xieraq li r-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003 jiġi emendat sabiex 

jipprovdi l-possibbiltà għall-Istati Membri 

li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta’ 

OĠM u ikel u għalf ġenetikament 

modifikati fit-territorju kollu tagħhom jew 

f’parti minnu, b'mod partikolari għal 

dawk l-OĠM li l-valutazzjoni tar-riskju 

tagħhom ma pprovdietx ċertezza 

konklużiva dwar in-nuqqas ta' riskji 

għall-ambjent u s-saħħa. Din il-

possibbiltà m’għandhiex tapplika għal 

OĠM għall-kultivazzjoni li huma diġà 

koperti mill-emendi magħmula għad-

Direttiva 2001/18/KE, kif emendata mid-

Direttiva (UE) 2015/412. 

Or. it 
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Emenda  29 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) L-Istati Membri għandhom għalhekk 

ikunu awtorizzati li jadottaw miżuri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu fit-

territorju kollu tagħhom jew f'parti minnu 

ta' OĠM jew ta' ikel u għalf ġenetikament 

modifikati, jew grupp ta' OĠM jew ta' ikel 

u għalf ġenetikament modifikati, ladarba 

jiġu awtorizzati, sakemm dawn il-miżuri 

jkunu motivati, ibbażati fuq raġunijiet 

kostrinġenti f'konformità mal-liġi tal-

Unjoni, u sakemm dawn ikunu 

f'konformità mal-prinċipji tal-

proporzjonalità u tan-

nondiskriminazzjoni bejn prodotti 

nazzjonali u dawk mhux nazzjonali, u 

mal-Artikolu 34, l-Artikolu 36 u l-

Artikolu 216(2) tat-TFUE. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura 

ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  30 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) L-Istati Membri għandhom għalhekk 

ikunu awtorizzati li jadottaw miżuri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu fit-

territorju kollu tagħhom jew f’parti minnu 

(8) L-Istati Membri għandhom għalhekk 

ikunu awtorizzati li jadottaw miżuri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu fit-

territorju kollu tagħhom jew f’parti minnu 
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ta’ OĠM jew ta’ ikel u għalf ġenetikament 

modifikati, jew grupp ta’ OĠM jew ta’ ikel 

u għalf ġenetikament modifikati, ladarba 

jiġu awtorizzati, sakemm dawn il-miżuri 

jkunu motivati, ibbażati fuq raġunijiet 

kostrinġenti f’konformità mal-liġi tal-

Unjoni, u sakemm dawn ikunu 

f’konformità mal-prinċipji tal-

proporzjonalità u tan-nondiskriminazzjoni 

bejn prodotti nazzjonali u dawk mhux 

nazzjonali, u mal-Artikolu 34, l-

Artikolu 36 u l-Artikolu 216(2) tat-TFUE. 

ta’ OĠM jew ta’ ikel u għalf ġenetikament 

modifikati, jew grupp ta’ OĠM jew ta’ ikel 

u għalf ġenetikament modifikati, ladarba 

jiġu awtorizzati, sakemm dawn il-miżuri 

jkunu motivati, ibbażati fuq raġunijiet 

f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, u sakemm 

dawn ikunu f’konformità mal-prinċipji tal-

proporzjonalità u tan-nondiskriminazzjoni 

bejn prodotti nazzjonali u dawk mhux 

nazzjonali, u mal-Artikolu 34, l-

Artikolu 36 u l-Artikolu 216(2) tat-TFUE. 

Or. it 

 

Emenda  31 

Tibor Szanyi 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) L-Istati Membri għandhom għalhekk 

ikunu awtorizzati li jadottaw miżuri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu fit-

territorju kollu tagħhom jew f'parti minnu 

ta' OĠM jew ta' ikel u għalf ġenetikament 

modifikati, jew grupp ta' OĠM jew ta' ikel 

u għalf ġenetikament modifikati, ladarba 

jiġu awtorizzati, sakemm dawn il-miżuri 

jkunu motivati, ibbażati fuq raġunijiet 

kostrinġenti f'konformità mal-liġi tal-

Unjoni, u sakemm dawn ikunu 

f'konformità mal-prinċipji tal-

proporzjonalità u tan-

nondiskriminazzjoni bejn prodotti 

nazzjonali u dawk mhux nazzjonali, u 

mal-Artikolu 34, l-Artikolu 36 u l-

Artikolu 216(2) tat-TFUE. 

(8) L-Istati Membri għandhom għalhekk 

ikunu awtorizzati li jadottaw miżuri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu fit-

territorju kollu tagħhom jew f'parti minnu 

ta' OĠM jew ta' ikel u għalf ġenetikament 

modifikati, jew grupp ta' OĠM jew ta' ikel 

u għalf ġenetikament modifikati, ladarba 

jiġu awtorizzati. 

Or. en 

 

Emenda  32 

Lynn Boylan 
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Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) L-Istati Membri għandhom għalhekk 

ikunu awtorizzati li jadottaw miżuri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu fit-

territorju kollu tagħhom jew f'parti minnu 

ta' OĠM jew ta' ikel u għalf ġenetikament 

modifikati, jew grupp ta' OĠM jew ta' ikel 

u għalf ġenetikament modifikati, ladarba 

jiġu awtorizzati, sakemm dawn il-miżuri 

jkunu motivati, ibbażati fuq raġunijiet 

kostrinġenti f'konformità mal-liġi tal-

Unjoni, u sakemm dawn ikunu 

f'konformità mal-prinċipji tal-

proporzjonalità u tan-nondiskriminazzjoni 

bejn prodotti nazzjonali u dawk mhux 

nazzjonali, u mal-Artikolu 34, l-

Artikolu 36 u l-Artikolu 216(2) tat-TFUE. 

(8) L-Istati Membri għandhom għalhekk 

ikunu awtorizzati li jadottaw miżuri li 

jirrestrinġu jew jipprojbixxu it-tqegħid fis-

suq fit-territorju kollu tagħhom jew f'parti 

minnu ta' OĠM jew ta' ikel u għalf 

ġenetikament modifikati, jew grupp ta' 

OĠM jew ta' ikel u għalf ġenetikament 

modifikati, ladarba jiġu awtorizzati, 

sakemm dawn il-miżuri jkunu motivati, 

ibbażati fuq raġunijiet kostrinġenti 

f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, u sakemm 

dawn ikunu f'konformità mal-prinċipji tal-

proporzjonalità u tan-nondiskriminazzjoni 

bejn prodotti nazzjonali u dawk mhux 

nazzjonali, u mal-Artikolu 34, l-

Artikolu 36 u l-Artikolu 216(2) tat-TFUE. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-terminu "tqegħid fis-suq" huwa t-terminu l-aktar użat b'mod komuni u minn perspettiva 

legali l-aktar xierqa, bħal fl-Artikolu 2 paragrafu 14 tar-Regolament 1829/2003, diġà hemm 

id-definizzjoni tat-terminu. Barra minn hekk, minbarra l-inċertezza legali, dan joħloq 

problemi ta' implimentazzjoni u konformità, billi jista' jkollna s-sitwazzjoni fejn Stat Membru 

jipprojbixxi l-użu, iżda xejn ma huwa previst għat-tqegħid fis-suq. Għal raġuni legali u 

prattika, it-terminu xieraq għandu jkun "tqegħid fis-suq". 

 

Emenda  33 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Ir-restrizzjonijiet jew il-projbizzjonijiet 

adottati skont dan ir-Regolament 

għandhom jirreferu għall-użu u mhux 

imħassar 
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għaċ-ċirkolazzjoni libera u l-

importazzjonijiet ta' ikel u għalf 

ġenetikament modifikati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura 

ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  34 

Tibor Szanyi 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Ir-restrizzjonijiet jew il-projbizzjonijiet 

adottati skont dan ir-Regolament 

għandhom jirreferu għall-użu u mhux 

għaċ-ċirkolazzjoni libera u l-

importazzjonijiet ta' ikel u għalf 

ġenetikament modifikati. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  35 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Ir-restrizzjonijiet jew il-projbizzjonijiet 

adottati skont dan ir-Regolament 

għandhom jirreferu għall-użu u mhux 

għaċ-ċirkolazzjoni libera u l-

importazzjonijiet ta' ikel u għalf 

ġenetikament modifikati. 

(9) Ir-restrizzjonijiet jew il-projbizzjonijiet 

adottati skont dan ir-Regolament 

għandhom jirreferu għat-tqegħid fis-suq u 

mhux għaċ-ċirkolazzjoni libera u l-

importazzjonijiet ta' ikel u għalf 

ġenetikament modifikati. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

It-terminu "tqegħid fis-suq" huwa t-terminu l-aktar użat b'mod komuni u minn perspettiva 

legali l-aktar xieraq, bħal fl-Artikolu 2 paragrafu 14 tar-Regolament 1829/2003, diġà hemm 

id-definizzjoni tat-terminu. Barra minn hekk, minbarra l-inċertezza legali, dan joħloq 

problemi ta' implimentazzjoni u konformità, billi jista' jkollna s-sitwazzjoni fejn Stat Membru 

jipprojbixxi l-użu, iżda xejn ma huwa previst għat-tqegħid fis-suq. Għal raġuni legali u 

prattika, it-terminu xieraq għandu jkun "tqegħid fis-suq". 

 

Emenda  36 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-livell ta' protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent li 

nksieb bis-saħħa tal-proċedura ta' 

awtorizzazzjoni stipulata bir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003 jirrikjedi 

valutazzjoni xjentifika uniformi fl-Unjoni 

kollha u dan ir-Regolament ma għandux 

jibdel dik is-sitwazzjoni. Għalhekk, sabiex 

tiġi evitata kull interferenza mal-

kompetenzi li huma mogħtija lil dawk li 

jivvalutaw ir-riskju u lill-maniġers tar-

riskju skont ir-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003, l-Istati Membri ma 

għandhomx ikunu awtorizzati li jużaw 

raġunijiet li huma relatati ma' riskji għas-

saħħa u għall-ambjent li għandhom 

ikunu ttrattati skont il-proċedura diġà 

stabbilita fir-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003, u b'mod partikolari fl-

Artikoli 10, 22 u 34 tiegħu. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura 

ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 
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Emenda  37 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-livell ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent li 

nksieb bis-saħħa tal-proċedura ta’ 

awtorizzazzjoni stipulata bir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003 jirrikjedi valutazzjoni 

xjentifika uniformi fl-Unjoni kollha u dan 

ir-Regolament ma għandux jibdel dik is-

sitwazzjoni. Għalhekk, sabiex tiġi evitata 

kull interferenza mal-kompetenzi li huma 

mogħtija lil dawk li jivvalutaw ir-riskju u 

lill-maniġers tar-riskju skont ir-

Regolament (KE) Nru 1829/2003, l-Istati 

Membri ma għandhomx ikunu awtorizzati 

li jużaw raġunijiet li huma relatati ma’ 

riskji għas-saħħa u għall-ambjent li 

għandhom ikunu ttrattati skont il-

proċedura diġà stabbilita fir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003, u b’mod partikolari 

fl-Artikoli 10, 22 u 34 tiegħu. 

(10) Il-livell ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent li 

nkiseb bis-saħħa tal-proċedura ta’ 

awtorizzazzjoni stipulata bir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003 jirrikjedi valutazzjoni 

xjentifika uniformi fl-Unjoni kollha u dan 

ir-Regolament ma għandux jibdel dik is-

sitwazzjoni. Minkejja dan, fin-nuqqas ta' 

ċertezza xjentifika konklużiva dwar in-

nuqqas ta' riskji għall-ambjent u s-saħħa 

li jirriżultaw mill-użu tal-OĠM, l-Istati 

Membri għandhom il-kompitu li jdaħħlu 

miżuri nazzjonali għall-ġestjoni tar-riskju. 

Or. it 

 

Emenda  38 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-livell ta' protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent li 

nksieb bis-saħħa tal-proċedura ta' 

awtorizzazzjoni stipulata bir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003 jirrikjedi valutazzjoni 

xjentifika uniformi fl-Unjoni kollha u dan 

ir-Regolament ma għandux jibdel dik is-

sitwazzjoni. Għalhekk, sabiex tiġi evitata 

kull interferenza mal-kompetenzi li huma 

(10) Il-livell ta' protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem jew tal-annimali u tal-ambjent li 

nkiseb bis-saħħa tal-proċedura ta' 

awtorizzazzjoni stipulata bir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003 jirrikjedi valutazzjoni 

xjentifika uniformi fl-Unjoni kollha li, 

f'konformità mal-Konklużjonijiet tal-

Kunsill dwar l-OĠM adottati mill-Kunsill 

għall-Ambjent fl-4 ta Diċembru 2008 irid 
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mogħtija lil dawk li jivvalutaw ir-riskju u 

lill-maniġers tar-riskju skont ir-

Regolament (KE) Nru 1829/2003, l-Istati 

Membri ma għandhomx ikunu awtorizzati 

li jużaw raġunijiet li huma relatati ma' 

riskji għas-saħħa u għall-ambjent li 

għandhom ikunu ttrattati skont il-

proċedura diġà stabbilita fir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003, u b'mod partikolari 

fl-Artikoli 10, 22 u 34 tiegħu. 

jiġi riformat biex titjieb il-kwalità tal-

proċedura. Sa dakinhar l-Istati Membri 

għandhom jitħallew jużaw raġunijiet li 

huma relatati ma' riskji għas-saħħa u għall-

ambjent, speċjalment meta dawn jaġixxu 

abbażi tat-tħassib tas-soċjetà ċivili fil-

pajjiż tagħhom. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-valutazzjoni tar-riskju għall-OĠM fil-livell tal-UE jeħtieġ li tittejjeb. L-EFSA għandha 

tagħmel riformi biex ikun żgurat li l-proċedura ta' awtorizzazzjoni għall-OĠM tipprovdi l-

ogħla livell ta' protezzjoni għas-saħħa taċ-ċittadini u l-ambjent u tinkludi għalhekk l-istima 

tal-effetti fit-tul tal-OĠM, l-effetti fuq l-organiżmi mhux fil-mira, l-impatti negattivi fuq il-

bijodiversità u l-inklużjoni ta' opinjonijiet xjentifiċi diverġenti, kif spjegat fil-Konklużjonijiet 

tal-Kunsill dwar l-OĠM f'Diċembru 2008. 

 

Emenda  39 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 

skont dan ir-Regolament għandhom 

ikunu soġġetti għal proċedura ta' 

skrutinju u ta' informazzjoni fil-livell tal-

Unjoni b'kont meħud tal-funzjonament 

tas-suq intern. Fid-dawl tal-livell ta' 

skrutinju u ta' informazzjoni skont dan ir-

Regolament, mhuwiex meħtieġ li jsir 

provvediment ukoll għall-applikazzjoni 

tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill15. L-emendi 

magħmula għar-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003 permezz ta' dan ir-

Regolament jipprovdu li l-Istati Membri 

jistgħu jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu 

imħassar 
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ta' OĠM jew ikel u għalf ġenetikament 

modifikati fit-territorju kollu tagħhom jew 

f'parti minnu għat-tul ta' żmien kollu tal-

awtorizzazzjoni, sakemm il-perjodu ta' 

waqfien (standstill) stabbilit, li matulu l-

Kummissjoni u Stati Membri l-oħra 

jingħataw l-opportunità li jikkummentaw 

dwar il-miżuri proposti, ikun għadda. L-

Istat Membru kkonċernat għandu 

għalhekk jikkomunika abbozz ta' dawk il-

miżuri lill-Kummissjoni mill-inqas 3 xhur 

qabel l-adozzjoni tagħhom, biex il-

Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra 

jingħataw l-opportunità li jikkummentaw, 

u għandu joqgħod lura milli jadotta u 

jimplimenta dawk il-miżuri matul dak il-

perjodu. Mal-iskadenza tal-perjodu ta' 

waqfien “standstill” stabbilit, l-Istat 

Membru għandu jkun jista' jadotta l-

miżuri kif oriġinarjament proposti jew 

emendati biex jittieħed kont tal-kummenti 

tal-Kummissjoni jew tal-Istati Membri. L-

Istati Membri għandhom jitħallew 

jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar miżuri 

skont dan ir-Regolament qabel, li l-

prodott ikkonċernat mill-miżuri jkun 

awtorizzat sabiex ir-restrizzjoni jew il-

projbizzjoni tibda l-effetti tagħha mid-data 

tad-dħul fis-seħħ tal-awtorizzazzjoni tal-

Unjoni. 

__________________  

15Direttiva 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 

It-tħassir ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura 

ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 
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Emenda  40 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 

skont dan ir-Regolament għandhom ikunu 

soġġetti għal proċedura ta’ skrutinju u ta’ 

informazzjoni fil-livell tal-Unjoni b’kont 

meħud tal-funzjonament tas-suq intern. 

Fid-dawl tal-livell ta’ skrutinju u ta’ 

informazzjoni skont dan ir-Regolament, 

mhuwiex meħtieġ li jsir provvediment 

ukoll għall-applikazzjoni tad-

Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill. L-emendi magħmula għar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003 permezz 

ta’ dan ir-Regolament jipprovdu li l-Istati 

Membri jistgħu jirrestrinġu jew 

jipprojbixxu l-użu ta’ OĠM jew ikel u 

għalf ġenetikament modifikati fit-territorju 

kollu tagħhom jew f’parti minnu għat-tul 

ta’ żmien kollu tal-awtorizzazzjoni, 

sakemm il-perjodu ta’ waqfien (standstill) 

stabbilit, li matulu l-Kummissjoni u Stati 

Membri l-oħra jingħataw l-opportunità li 

jikkummentaw dwar il-miżuri proposti, 

ikun għadda. L-Istat Membru kkonċernat 

għandu għalhekk jikkomunika abbozz ta’ 

dawk il-miżuri lill-Kummissjoni mill-inqas 

3 xhur qabel l-adozzjoni tagħhom, biex il-

Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra 

jingħataw l-opportunità li jikkummentaw, u 

għandu joqgħod lura milli jadotta u 

jimplimenta dawk il-miżuri matul dak il-

perjodu. Mal-iskadenza tal-perjodu ta’ 

waqfien “standstill” stabbilit, l-Istat 

Membru għandu jkun jista’ jadotta l-miżuri 

kif oriġinarjament proposti jew emendati 

biex jittieħed kont tal-kummenti tal-

Kummissjoni jew tal-Istati Membri. L-

Istati Membri għandhom jitħallew 

jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar miżuri 

skont dan ir-Regolament qabel, li l-prodott 

ikkonċernat mill-miżuri jkun awtorizzat 

sabiex ir-restrizzjoni jew il-projbizzjoni 

(11) Il-miżuri tal-Istati Membri adottati 

skont dan ir-Regolament għandhom ikunu 

soġġetti għal proċedura ta’ skrutinju u ta’ 

informazzjoni fil-livell tal-Unjoni b’kont 

meħud tal-funzjonament tas-suq intern. 

Fid-dawl tal-livell ta’ skrutinju u ta’ 

informazzjoni skont dan ir-Regolament, 

mhuwiex meħtieġ li jsir provvediment 

ukoll għall-applikazzjoni tad-

Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill15. L-emendi magħmula għar-

Regolament (KE) Nru 1829/2003 permezz 

ta’ dan ir-Regolament jipprovdu li l-Istati 

Membri jistgħu jirrestrinġu jew 

jipprojbixxu l-użu ta’ OĠM jew ikel u 

għalf ġenetikament modifikati fit-territorju 

kollu tagħhom jew f’parti minnu għat-tul 

ta’ żmien kollu tal-awtorizzazzjoni, 

sakemm il-perjodu ta’ waqfien (standstill) 

stabbilit, li matulu l-Kummissjoni u Stati 

Membri l-oħra jingħataw l-opportunità li 

jikkummentaw b'mod mhux vinkolanti 

dwar il-miżuri proposti, ikun għadda. L-

Istat Membru kkonċernat għandu għalhekk 

jikkomunika abbozz ta’ dawk il-miżuri lill-

Kummissjoni mill-inqas 3 xhur qabel l-

adozzjoni tagħhom, biex il-Kummissjoni u 

l-Istati Membri l-oħra jingħataw l-

opportunità li jikkummentaw b'mod mhux 

vinkolanti, u għandu joqgħod lura milli 

jadotta u jimplimenta dawk il-miżuri matul 

dak il-perjodu. Mal-iskadenza tal-perjodu 

ta’ waqfien “standstill” stabbilit, l-Istat 

Membru għandu jkun jista’ jadotta l-miżuri 

kif oriġinarjament proposti jew emendati 

biex jittieħed kont tal-kummenti tal-

Kummissjoni jew tal-Istati Membri. L-

Istati Membri għandhom jitħallew 

jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar miżuri 

skont dan ir-Regolament qabel, li l-prodott 

ikkonċernat mill-miżuri jkun awtorizzat 
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tibda l-effetti tagħha mid-data tad-dħul fis-

seħħ tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni. 

sabiex ir-restrizzjoni jew il-projbizzjoni 

tibda l-effetti tagħha mid-data tad-dħul fis-

seħħ tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni. 

__________________ __________________ 

15 Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 

1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti 

ta' informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 

tar-Regolamenti Tekniċi u ta' regoli dwar 

servizzi tas-Soċjetà tal-Informazzjoni (ĠU 

L 204, 21.7.1998, p. 37). 

15 Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura 

għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tal-

istandards u tar-Regolamenti Tekniċi u ta' 

regoli dwar servizzi tas-Soċjetà tal-

Informazzjoni (ĠU L 204, 21.7.1998, 

p. 37). 

Or. it 

 

Emenda  41 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Fil-każ fejn prodott kien legalment 

użat qabel ma Stat Membru jadotta miżuri 

skont dan ir-Regolament, għandu 

jingħata biżżejjed żmien lill-operaturi 

sabiex tkun tista' ssir l-irtirar f'fażijiet tal-

prodott mis-suq. 

imħassar 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura 

ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  42 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Fil-każ fejn prodott kien legalment 

użat qabel ma Stat Membru jadotta miżuri 

skont dan ir-Regolament, għandu jingħata 

biżżejjed żmien lill-operaturi sabiex tkun 

tista' ssir l-irtirar f'fażijiet tal-prodott mis-

suq. 

(12) Fil-każ fejn prodott kien legalment 

imqiegħed fis-suq qabel ma Stat Membru 

jadotta miżuri skont dan ir-Regolament, 

għandu jingħata biżżejjed żmien lill-

operaturi sabiex tkun tista' ssir l-irtirar 

f'fażijiet tal-prodott mis-suq. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-terminu "tqegħid fis-suq" huwa t-terminu l-aktar użat b'mod komuni u minn perspettiva 

legali l-aktar xieraq, bħal fl-Artikolu 2 paragrafu 14 tar-Regolament 1829/2003, diġà hemm 

id-definizzjoni tat-terminu. Barra minn hekk, minbarra l-inċertezza legali, dan joħloq 

problemi ta' implimentazzjoni u konformità, billi jista' jkollna s-sitwazzjoni fejn Stat Membru 

jipprojbixxi l-użu, iżda xejn ma huwa previst għat-tqegħid fis-suq. Għal raġuni legali u 

prattika, it-terminu xieraq għandu jkun "tqegħid fis-suq". 

 

Emenda  43 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-miżuri adottati skont dan ir-

Regolament, li jirrestrinġu jew 

jipprojbixxu l-użu ta' OĠM jew ikel u 

għalf ġenetikament modifikati m'għandux 

jaffettwa l-użu fi Stati Membri oħra ta' 

dawn il-prodotti kif ukoll ta' prodotti 

derivati mill-konsum tagħhom. Barra 

minn hekk, dan ir-Regolament u l-miżuri 

nazzjonali adottati f'konformità miegħu 

għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 

għar-rekwiżiti tal-liġi tal-Unjoni dwar il-

preżenza mhux intenzjonata jew 

aċċidentali ta' materjal ġenetikament 

modifikat fi prodotti oħra u ma 

għandhomx jaffetwaw it-tqegħid fis-suq u 

l-użu ta' prodotti li jikkonformaw ma' 

imħassar 
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dawn ir-rekwiżiti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassir ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura 

ta' awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  44 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 

għandu jiġi emendat skont dan. 

(14) Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 

għandu jiġi emendat kif meħtieġ, 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-tibdil ta' din il-premessa huwa meħtieġ fil-kuntest tal-emendi li qed ibiddlu l-proċedura ta' 

awtorizzazzjoni fil-livell tal-UE, kif issuġġerit mill-President tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  45 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003  

Artikolu 34a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[…] imħassar 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni 

Marbuta mal-emenda 46. Kif imwiegħed mill-President tal-Kummissjoni, ir-regoli għall-

awtorizzazzjoni tal-OĠM iridu jinbidlu. Ġie rikonoxxut mill-Kummissjoni li l-awtorizzazzjoni 

tal-OĠM huwa każ speċjali, billi "mingħajr opinjoni" huwa r-riżultat standard ta' voti fil-

kumitati. Huwa għalhekk meħtieġ li jinbidel ir-Regolament 182/2011, sabiex jipprovdi 

indikazzjoni ċara lill-Kummissjoni f'dawk il-każijiet. Iż-żamma tar-regoli fil-livell tal-UE, kif 

inhuma, mhijiex soluzzjoni. 

 

Emenda  46 

Bart Staes 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 1a 

 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 huwa 

b'dan emendat kif ġej: 

 
(1) Il-premessa li ġejja 11a (ġdid) 

tiddaħħal: 

 (11a) (ġdid) Il-qasam ta' 

awtorizzazzjonijiet tal-OĠM, kemm 

permezz tad-Direttiva 2001/18/KE kif 

ukoll permezz tar-Regolament (KE) 

Nru 1829/2003, huwa l-uniku qasam fejn 

b'mod regolari la l-kumitat responsabbli u 

lanqas il-Kunsill ma jaslu għal opinjoni 

(l-ebda maġġoranza kkwalifikata jew 

favur jew kontra l-awtorizzazzjoni). Peress 

li l-qasam huwa sensittiv ħafna għaċ-

ċittadini Ewropej, il-Kummissjoni teħtieġ 

indikazzjoni ċara dwar kif taġixxi 

f'każijiet bħal dawn. 

 
(2) Il-premessa 14 hi mibdula b'dan li ġej: 

 
(14) Meta tkun qed tikkunsidra l-

adozzjoni ta' abbozzi ta' atti ta' 

implimentazzjoni oħrajn li jikkonċernaw 

setturi partikolarment sensittivi, b'mod 

partikolari t-tassazzjoni, is-saħħa tal-

konsumaturi, is-sikurezza fl-ikel u l-

protezzjoni tal-ambjent, il-Kummissjoni, 

sabiex issib soluzzjoni bbilanċjata, ser, 
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safejn ikun possibbli, timxi b'mod li jevita 

konflitt ma' xi pożizzjoni predominanti li 

tista' tirriżulta fil-kumitat ta' appell li 

tikkontesta l-adegwatezza ta' att ta' 

implimentazzjoni. Fir-rigward tal-qasam 

sensittiv tal-awtorizzazzjonijiet tal-OĠM, 

l-ebda abbozz ta' att li jawtorizza l-OĠM 

ma għandu jkun adottat jekk il-

maġġoranza sempliċi tal-membri 

komponenti tal-kumitat topponih. 

 
(3) Fl-Artikolu 6, jidħol il-paragrafu 3a 

(ġdid) li ġej: 

 
(3a) (ġdid) "Fejn ma tingħata ebda 

opinjoni skont it-tieni subparagrafu tal-

paragrafu 3, u fejn l-abbozz ta' liġi jkun 

jikkonċerna applikazzjoni għall-

awtorizzazzjoni ta' OĠM skont id-

Direttiva 2001/18/KE jew ir-Regolament 

(KE ) Nru 1829/2003, il-Kummissjoni ma 

għandhiex tadotta l-abbozz ta' att ta' 

implimentazzjoni." 

 (4) Fl-Artikolu 11, jiddaħħal it-tieni 

subparagrafu li ġej: 

 "Fejn l-abbozz ta' att ta’ implimentazzjoni 

jikkonċerna applikazzjoni għall-

awtorizzazzjoni ta' OĠM, skont id-

Direttiva 2001/18/KE jew ir-Regolament 

(KE) Nru 1829/2003, u fejn il-Parlament 

Ewropew ikun tkellem kontra l-

awtorizzazzjoni, eż permezz ta' 

riżoluzzjoni, il-Kummissjoni ma 

għandhiex tadotta l-abbozz ta' att ta' 

implimentazzjoni." 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Marbuta mal-emenda 45. Kif imwiegħed mill-President tal-Kummissjoni, ir-regoli għall-

awtorizzazzjoni tal-OĠM iridu jinbidlu. Ġie rikonoxxut mill-Kummissjoni li l-awtorizzazzjoni 

tal-OĠM huwa każ speċjali, billi "mingħajr opinjoni" huwa r-riżultat standard ta' voti fil-

kumitati. Huwa għalhekk meħtieġ li jinbidel ir-Regolament 182/2011, sabiex jipprovdi 

indikazzjoni ċara lill-Kummissjoni f'dawk il-każijiet. Iż-żamma tar-regoli fil-livell tal-UE, kif 

inhuma, mhijiex soluzzjoni. 
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Emenda  47 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 

Regolament (KE) Nru 1829/2003  

Art. 34a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 

li jirrestrinġu jew li jipprojbixxu l-użu ta’ 

prodotti msemmija fl-Artikolu 3(1) u 15(1) 

awtorizzati skont dan ir-Regolament 

sakemm dawn il-miżuri huma: 

imħassar 

a) motivati u bbażati fuq raġunijiet 

kostrinġenti f’konformità mal-liġi tal-

Unjoni u li fl-ebda każ ma għandhom 

joħolqu kunflitt mal-valutazzjoni tar-

riskju mwettqa skont dan ir-Regolament; 

 

b) proporzjonali u mhux diskriminatorji.  

Or. it 

 

Emenda  48 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 

Regolament (KE) Nru 1829/2003  

Artikolu 34a – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 

li jirrestrinġu jew li jipprojbixxu l-użu ta’ 

prodotti msemmija fl-Artikolu 3(1) u 15(1) 

awtorizzati skont dan ir-Regolament 

sakemm dawn il-miżuri huma: 

1. L-Istati Membri, billi jaġixxu bħala 

korpi għall-ġestjoni tar-riskji, jistgħu 

jadottaw miżuri li jirrestrinġu jew li 

jipprojbixxu l-użu ta’ prodotti msemmija 

fl-Artikolu 3(1) u 15(1) awtorizzati skont 

dan ir-Regolament, f’każ li l-valutazzjoni 

tar-riskju ma tkunx ippermettiet li jiġi 

eskluż mingħajr dubju n-nuqqas ta' riskju 

għall-ambjent u għas-saħħa minħabba 

dawn il-prodotti. Dawn il-miżuri 

għandhom ikunu bbażati fuq raġunijiet 

f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, 
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proporzjonali u mhux diskriminatorji  

Or. it 

 

Emenda  49 

Lynn Boylan 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2002 

Artikolu 34a – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 

li jirrestrinġu jew li jipprojbixxu l-użu ta' 

prodotti msemmija fl-Artikolu 3(1) u 15(1) 

awtorizzati skont dan ir-Regolament 

sakemm dawn il-miżuri huma: 

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 

li jirrestrinġu jew li jipprojbixxu t-tqegħid 

fis-suq ta' prodotti msemmija fl-

Artikolu 3(1) u 15(1) awtorizzati skont dan 

ir-Regolament sakemm dawn il-miżuri 

huma: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-terminu "tqegħid fis-suq" huwa t-terminu l-aktar użat b'mod komuni u minn perspettiva 

legali l-aktar xieraq, bħal fl-Artikolu 2 paragrafu 14 tar-Regolament 1829/2003, diġà hemm 

id-definizzjoni tat-terminu. Barra minn hekk, minbarra l-inċertezza legali, dan joħloq 

problemi ta' implimentazzjoni u konformità, billi jista' jkollna s-sitwazzjoni fejn Stat Membru 

jipprojbixxi l-użu, iżda xejn ma huwa previst għat-tqegħid fis-suq. Għal raġuni legali u 

prattika, it-terminu xieraq għandu jkun "tqegħid fis-suq" 

 

Emenda  50 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 

Regolament (KE) Nru 1829/2003  

Artikolu 34a – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) motivati u bbażati fuq raġunijiet 

kostrinġenti f’konformità mal-liġi tal-

imħassar 
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Unjoni u li fl-ebda każ ma għandhom 

joħolqu kunflitt mal-valutazzjoni tar-

riskju mwettqa skont dan ir-Regolament; 

Or. it 

 

Emenda  51 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 

Artikolu 34a – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) motivati u bbażati fuq raġunijiet 

kostrinġenti f'konformità mal-liġi tal-

Unjoni u li fl-ebda każ ma għandhom 

joħolqu kunflitt mal-valutazzjoni tar-riskju 

mwettqa skont dan ir-Regolament; 

(a) motivati u bbażati fuq rekwiżiti għall-

integrità tal-prodott, in-nutrizzjoni, il-

protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza 

evalwati b'mod sovran mill-Istat Membru 

skont il-valutazzjoni tar-riskju stabbilita 

mill-awtoritajiet kompetenti tiegħu; 

Or. en 

 

Emenda  52 

Aldo Patriciello 

 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 

Regolament (KE) Nru 1829/2003  

Artikolu 34a – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) motivati u bbażati fuq raġunijiet 

kostrinġenti f’konformità mal-liġi tal-

Unjoni u li fl-ebda każ ma għandhom 

joħolqu kunflitt mal-valutazzjoni tar-riskju 

mwettqa skont dan ir-Regolament; 

a) motivati u bbażati fuq raġunijiet 

kostrinġenti f’konformità mal-liġi tal-

Unjoni u li fl-ebda każ ma għandhom 

joħolqu kunflitt mal-valutazzjoni tar-riskju 

mwettqa skont dan ir-Regolament, sabiex 

ma jinterferixxux mal-kompetenzi 

mogħtija lil dawk responsabbli għar-

riskju; 

Or. it 
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Emenda  53 

Eleonora Evi 

 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 

Regolament (KE) Nru 1829/2003  

Artikolu 34a – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

b) proporzjonali u mhux diskriminatorji. imħassar 

Or. it 

 

Emenda  54 

Aldo Patriciello 

 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

Regolament (KE) Nru 1829/2003  

Artikolu 34a – paragrafu 1 – punt ba ġdid 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 ba) ma jippreġudikawx il-prinċipju tal-

moviment liberu tal-merkanzija previst 

mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, sakemm ikun żgurat ir-

rispett tar-regoli speċifiċi ta' tikkettar 

applikabbli għall-prodotti tal-ikel u għall-

għalf miksuba minn OĠM previsti fir-

Regolament (KE) Nru 1829/2003 u fir-

Regolament (KE) Nru 1830/2003. 

Or. it 

 

Emenda  55 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 

Artikolu 34a – paragrafu 5a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Dan ir-regolament ma jwaqqafx lill-

Istati Membri milli jiddeċiedu b'mod 

sovran li jżommu jew jintroduċu, fit-

territorju tagħhom, restrizzjonijiet u 

projbizzjonijiet ta' ittestjar privat u 

pubbliku tal-OĠM jekk meħtieġ biex tiġi 

żgurata l-konformità mar-rekwiżiti għas-

saħħa pubblika u s-sigurtà, il-bijodiversità 

u l-produzzjonijiet eżistenti ta' biedja 

organika. 

Or. en 

 

 


