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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.



PR\665407MT.doc 3/11 PE 388.553v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW .Error! 
Bookmark not defined.

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................Error! Bookmark not defined.



PE 388.553v01-00 4/11 PR\665407MT.doc

MT



PR\665407MT.doc 5/11 PE 388.553v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2001/18/KE dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi mmodifikati 
ġenetikament, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni
(COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0920)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0031/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel (A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
ARTIKOLU 1, PUNT -1 (ġdid)

Artikolu 7, paragrafu 3, parti introduttorja (Direttiva 2001/18/KE)

-(1) Fl-Artikolu 7, paragrafu 3, il-parti 
introduttorja ġiet sostitwita b'dan li ġej:
"3. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni fuq kull proposta. Din id-
deċiżjoni għandha tittieħed bi qbil mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3) peress li ġiet 
imfassla biex temeda elementi mhux 

  
1 Għadha mhix ippublikata fil-ĠU.
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essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jissupplimentaha. Din id-deċiżjoni 
għandha tistabbilixxi l-ammont minimu 
ta' informazzjoni teknika mill-Anness III 
li hu neċessarju biex jiġi evalwat kull 
riskju previst mir-rilaxx, in partikolari:"

Emenda 2
ARTIKOLU 1, PUNT 1 A (ġdid)

Artikolu 18, paragrafu 1 (Direttiva 2001/18/KE)

(1a) L-Artikolu 18 paragrafu 1 jiġi 
ssostitwit b'dan li ġej:
"1. F'każijiet fejn titqajjem oġġezzjoni u
tibqa tinżamm minn awtorità kompetenti 
jew mill-Kummissjoni skond l-Artikoli 15, 
17 u 20, għandha tiġi adottata Deċiżjoni u 
pubblikata fi żmien 120 jum.  Din id-
deċiżjoni għandu jkollha l-istess 
informazzjoni bħal fl-Artikolu 19(3). Din 
id-deċiżjoni għandha tiġi adottata bi qbil 
mal-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3) peress li ġiet 
imfassla biex temeda elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jissupplimentaha.
Biex tikkalkula ż-żmien ta' 120 ġurnata, 
kwalunkwe perjodu ta' żmien li matulu l-
Kummissjoni qed tistenna iktar 
informazzjoni li setgħet talbet minn għand 
in-notifikant jew qed tfittex l-opinjoni tal-
Kumitat Xjentifiku li ġie kkonsultat skond 
l-Artikolu 28 ma għandux jittieħedx in 
konsiderazzjoni.  Il-Kummissjoni 
għandha tagħti raġunijiet fi kwalunkwe 
talba għal aktar informazzjoni u tinforma 
lill-awtoritajiet kompetenti bit-talbiet 
tagħha lin-notifikant. Il-perjodu ta' żmien 
li matulu l-Kummissjoni qed tistenna l-
opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku ma 
għandux ikun iktar minn 90 ġurnata.
Il-perjodu ta' żmien li l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jieħdu biex jieħdu 
azzjoni bi qbil mal-proċedura regolatorja 
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bi skrutinju msemmija fl-Artilolu 30(3) 
m'għandux jittieħed in konsiderazzjoni."

Emenda 3
ARTIKOLU 1, PUNT 2 A (ġdid)

Artikolu 21, paragrafu 3 (Direttiva 2001/18/KE)

(2a) L-Artikolu 21, paragrafu 3 jiġi 
ssostitwit b'dan li ġej:
"3. Għall-prodotti intenzjonati għall-
ipproċessar dirett, il-paragrafu 1 ma 
jgħoddx għal traċċi ta’ GMOs awtorizzati 
fi proporzjon li ma tkunx ogħla minn 0,9 
% jew limiti aktar baxxi, sakemm dawn it-
traċċi huma aċċidentali jew teknikament 
inevitabbli.  
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
limiti msemmija fis-subparagrafi ta' 
qabel. Dawn il-miżuri, maħsuba li 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissuplimentawha, 
jiġu adottati bi qbil mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3).”

Emenda 4
ARTIKOLU 1, PUNT 2 B (ġdid)

Artikolu 23, paragrafu 2 (Direttiva 2001/18/KE) 

(2b) L-Artikolu 23, paragrafu 2 jiġi 
ssostitwit b'dan li ġej:
"2. Għandha tittieħed deċiżjoni fuq din il-
kwistjoni fi żmien 60 ġurnata bi qbil mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3) peress li ġiet 
imfassla biex temeda elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jissupplimentaha. Biex tikkalkula ż-żmien 
ta' 60 ġurnata, kwalunkwe perjodu ta' 
żmien li matulu l-Kummissjoni qed 
tistenna iktar informazzjoni li setgħet 



PE 388.553v01-00 8/11 PR\665407MT.doc

MT

talbet minn għand in-notifikant jew qed 
tfittex l-opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku li 
ġie kkonsultat skond l-Artikolu 28 ma 
għandux jittieħed in konsiderazzjoni.  Il-
perjodu ta' żmien li matulu l-Kummissjoni 
qed tistenna l-opinjoni tal-Kumitat(i) 
Xjentifiku ma għandux ikun iktar minn 
60 ġurnata. 
Bl-istess mod, il-perjodu ta' żmien li l-
Parlament Ewropew u/jew il-Kunsill 
jieħdu biex jieħdu azzjoni bi qbil mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artilolu 30(3) m'għandux 
jittieħed in konsiderazzjoni."

Emenda 5
ARTIKOLU 1, PUNT 2 C (ġdid)

Artikolu 26, paragrafu 2 (Direttiva 2001/18/KE)

(2c) L-Artikolu 26, paragrafu 2 jiġi 
ssostitwit b'dan li ġej:
"2. Il-kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tal-paragrafu 1 
għandhom, mingħajr ma jidduplikaw jew 
joħolqu inkonsistenzi ma' dispożizzjonijiet 
ta' tikkettjar eżistenti stabbiliti 
f'leġislazzjoni eżiżtenti tal-Komunità, jiġu 
determinnati skond il-proċedura bi 
skrutinju stabbilita fl-Artikolu 30(3) 
peress li ġew imfassla biex jemedaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentaha. Waqt li 
qed isir dan, għandom jittieħdu in 
konsiderazzjoni kif xieraq, ta' 
dispożizzjonijiet ta' tikkettjar stabbiliti 
minn Stati Membri bi qbil mal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità.

Emenda 6
ARTIKOLU 1, PUNT 4 A (ġdid)
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Anness II, parti introduttorja, paragrafu 1 (Direttiva 2001/18/KE)

(4a) Fl-Anness II, parti introduttorja, l-
ewwel paragrafu jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"Dan l-Anness jiddeskrivi f'terminni 
ġenerali l-għan li jrid jinkiseb, l-elementi 
li għandhom jiġu kkunsidrati u l-prinċipji 
ġenerali u metodoloġija li għandha tiġi 
segwita biex tagħmel stima ta' riskju 
ambjentali (e.r.a.)msemmija fl-Artikoli 4 
u 13. Din għandha tiġi supplimentata 
b'noti ta' gwida li jridu jkunu żviluppati bi 
qbil mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3) 
peress li ġew imfassla biex jemedaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentaha. Dawn in-
noti ta' gwida għandhom jitlestew sas-17 
ta' Ottubru 2002."

Emenda 7
ARTIKOLU 1, PUNT 4 B (ġdid)

Anness IV, parti introduttorja, (Direttiva 2001/18/KE)

(4b) Fl-anness IV, il-parti introduttorja se 
tiġi sostitwita b'dan li ġej:
"Dan l-Anness jiddeskrivi f'termini 
ġenerali l-informazzjoni addizzjonali li 
għandha tiġi pprovduta f'każ ta' notifika 
biex titpoġġa fis-suq u informazzjoni dwar 
rekwiżiti ta' tikkettjar dwar GMOs bħal 
jew fi prodotti li għandhom jitpoġġew fis-
suq, u GMO eżentati taħt l-Artikolu 2(4), 
t-tieni subparagrafu. Din għandha tiġi 
supplimentata b'noti ta' gwida dwar fost l-
oħrajn id-deskrizzjoni ta' kif hu 
intenzjonat li jintuża l-prodott, u li trid 
tkun żviluppata bi qbil mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3) peress li ġew imfassla biex 
jemedaw elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi jissupplimentaha. It-
tikkettjar ta' organiżmi eżentati kif 
meħtieġ minn l-Artikolu 26  għandu jiġi 
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osservat billi jkunu pprovduti 
rakkomandazzjonijiet xierqa għal, u 
restrizzjonijiet dwar, użu:"

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT 4 C (ġdid)

Anness IV, parti introduttorja, (Direttiva 2001/18/KE)

(4c) Fl-anness VII, il-parti introduttorja 
se tiġi sostitwita b'dan li ġej:
"Dan l-Anness jiddeskrivi f'termini 
ġenerali l-għan li jrid jintlaħaq u l-
prinċipji ġenerali li jridu jkunu segwiti 
għall-iddissinjar tal-pjan tal-monitoraġġ 
msemmi fl-Artikoli 13(2), 19(3) u 20. Din 
għandha tiġi supplimentata b'noti ta' 
gwida li jridu jkunu żviluppati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3) peress li ġew 
imfassla biex jemedaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jissupplimentaha."
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-konsegwenzi għall-futur imbiegħed tat-teknoloġija ta' l-GMO għadhom s'issa mhux 
magħrufa. Jeżistu stqarrijiet xjentifiċi kontradittorji, u ħafna nies jibżgħu mill-perikli u r-riskji 
possibbli. Min-naħa l-oħra, l-użu kontrollat ta' GMOs jista' jikkontribwixxi għall-produzzjoni 
aktar effiċjenti ta' ikel u oġġetti oħra. Id-Direttiva (2001/18/CE) dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-
ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament, li issa ilha sitt snin, hi leġiżlazzjoni 
importanti. Din id-Direttiva tkopri ir-rilaxx sperimentali ta' GMOs fl-ambjent, fi kliem ieħor, 
l-introduzzjoni ta' GMOs fl-ambjent għal skopijiet ta' esperiment (bħal f'testijiet fuq il-post) u 
t-tqegħid ta' GMOs fis-suq (prodotti li fihom jew jikkonsistu minn GMOs) bħal fil-
kultivazzjoni, l-importazzjoni jew l-ipproċessar fi prodotti industrijali. 

Madanakollu, hemm il-ħtieġa ta' kontroll aktar wiesa' fuq it-teknoloġija ta' l-GMO, u l-
Parlament Ewropew - bħala korp elett demokratikament minn 27 Stat Membru Ewropew -
għandu jkollu rwol importanti f'dan il-kontroll. Għalhekk hu importanti ħafna l-użu ta' 
proċedura regolatorja bi skrutinju fl-aġġustament tad-Direttiva 2001/18/KE dwar ir-rilaxx 
intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament. 

Il-proposta tal-Kummissjoni twassal lejn id-direzzjoni t-tajba, imma hemm bżonn tkun 
imsaħħa. Kull artikolu relevanti msemmi għandu jkun suġġett għal skrutinju sabiex ikun 
adattat għall-proċedura ġdida bi skrutinju.

Ir-Rapporteur hu konvint li biss permezz ta' kontroll demokratiku u pubbliku ta' l-OMĠ jista' 
jkun garantit l-użu kif suppost tat-teknoloġija u jitnaqqas it-tħassib ta' riskji possibbli, u l-
Parlament Ewropew hu l-forum adatt għal kontrol bħal dan.


