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Mistoqsija għal waqt il-Ħin għall-Mistoqsijiet fil-kumitat 0003/2013
magħmula skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura
minn Linda McAvan

Suġġett: Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni u l-EFSA dwar annimali ġenetikament 
modifikati.

Il-Kummissjoni u l-EFSA huma mistiedna jindirizzaw il-mistoqsijiet magħmula mis-Sa Linda 
McAvan:

Minkejja l-fatt li attwalment m'hemmx applikazzjonijiet fl-UE biex annimali ġenetikament 
modifikati jew prodotti li ġejjin minn dawn l-annimali jitpoġġew fis-suq, huwa magħruf li, fil-
futur, bis-saħħa tal-iżviluppi xjentifiċi, se jkunu jistgħu jitressqu applikazzjonijet ta' dan it-tip 
għal firxa ta' speċi.

Parzjalment b'risposta għal din it-tendenza li qed tiżviluppa, l-EFSA investigat is-sitwazzjoni 
matul is-sentejn li għaddew. F'Jannar 2012, ippubblikat gwida dwar il-valutazzjoni tar-riskju 
tal-ikel u l-għalf li ġej minn annimali ġenetikament modifikati u dwar l-aspetti tas-saħħa u tat-
trattament xieraq tal-annimali u f'Mejju 2013, din ġiet segwita minn gwida dwar il-
valutazzjoni tar-riskju ambjentali tagħhom.

Il-Kummissjoni rċeviet ukoll ir-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tal-proġett PEGASUS 
iffinanzjat mill-FP7, li huwa ddisinjat biex jintegra t-tagħrif eżistenti soċjali, ambjentali u 
ekonomiku fir-rigward tal-annimali ĠM, inkluża l-perċezzjoni pubblika eżistenti.

- Il-Kummissjoni tista' tikkummenta dwar il-konklużjonijiet tal-proġett PEGASUS u x'azzjoni 
beħsiebha tieħu b'risposta għal dan?
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- Il-Kummissjoni tista' tipprovdi l-aħħar informazzjoni dwar xi tbassir possibbli min-naħa 
tagħha ta' kwalunkwe applikazzjonijiet biex jitpoġġew fis-suq annimali ġenetikament 
modifikati jew prodotti li ġejjin minn dawn l-annimali, fl-UE fil-futur qarib?

- Jekk issir tali applikazzjoni, il-Kummissjoni tista' tispjega fid-dettall x'miżuri ta' skrutinju 
kieku tieħu u liema kriterji jkunu stabbiliti biex jiddeterminaw id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni 
tal-applikazzjoni jew le? B'mod partikolari, tista' tgħarraf kif beħsiebha tivvaluta l-
implikazzjonijiet li l-iżvilupp ta' annimal ĠM u l-alterazzjoni tal-ħajja tal-annimal ĠM innifsu 
għandhom fuq it-trattament xieraq tal-annimali? 

- Il-gwida tal-EFSA dwar il-valutazzjoni tar-riskju ambjentali tniżżel fid-dettall xi wħud mill-
applikazzjonijiet prattiċi differenti tal-annimali ĠM li qed jiġu previsti. Uħud għandhom 
applikazzjonijiet għar-riċerka medika, filwaqt li oħrajn jidhru li jiffukaw fuq iż-żieda fil-
produttività jew saħansitra fuq it-tibdiliet fl-apparenza. Il-Kummissjoni qiegħda tipprevedi 
approċċ ta' politika differenti għall-annimali ĠM għall-ikel u għar-riċerka medika?


