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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-importanza li tiżdied il-produzzjoni tal-għelejjel tal-proteina fl-Unjoni 
Ewropea; jirrimarka, madanakollu, li d-differenza bejn il-prezz tas-suq taċ-ċereali u tal-
għelejjel tal-proteina, il-kompetizzjoni internazzjonali qalila tal-prezzijiet, u l-vantaġġ 
komparattiv tal-produtturi ta’ pajjiżi terzi minħabba kundizzjonijiet klimatiċi, daqs akbar 
tal-farms u rekwiżiti ambjentali anqas stretti, jirrikjedu appoġġ immirat favur il-
produzzjoni tal-għelejjel tal-proteina;

2. Ifakkar il-konsegwenzi gravi tal-marda BSE tal-passat, li wasslet għal theddida għas-
saħħa pubblika u projbizzjonijiet fuq skala kbira fuq l-esportazzjonijiet fuq is-suq intern 
tal-UE, fixklet l-attivitajiet kummerċjali esterni tal-Istati Membri u kkawżat ħsara serja 
lis-settur tat-trobbija tal-bhejjem tal-UE; jenfasizza l-importanza li tinżamm il-
projbizzjoni fuq l-użu ta’ sorsi tal-proteina tal-annimali, li kienet iddaħħlet fil-
leġiżlazzjoni tal-UE fl-1996 għall-annimali li jixtarru u kienet estiża fl-2001 għal annimali 
oħra, dwar l-użu tal-proteina tal-annimali fl-għalf sakemm ikun hemm evidenza xjentifika 
definittiva li turi li t-trażmissjoni tal-mard tista’ tiġi eskluża; 

3. Jenfasizza li l-importazzjoni eċċessiva ta’ għelejjel tal-proteina wasslet biex is-settur tat-
trobbija tal-bhejjem Ewropew sar vulnerabbli, ikkontribwixxiet għall-volatilità kbira fil-
prezzijiet u b’hekk illimitat il-profitabilità, speċjalment tal-produtturi żgħar u ta’ daqs 
medju, filwaqt li wasslet għal prattiki agrikoli mhux sostenibbli f’pajjiżi terzi; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ monitoraġġ fuq l-oriġini 
ta’ għelejjel tal-proteina impurtati fl-Unjoni Ewropea, li juru speċjalment is-sostenibilità 
tal-prattiki agrikoli applikati fil-pajjiż tal-oriġini, u l-użu ta’ organiżmi ġenetikament 
modifikati; jenfasizza li, għal dan il-għan, jeħtieġ li jkun hemm kontrolli fuq il-post minn 
żmien għall-ieħor;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li l-produzzjoni tal-għelejjel tal-proteina tiġi integrata f’sistemi mtejba 
ta’ newba, anke sabiex jiġi promoss it-taħlit tal-għelejjel għall-produzzjoni tal-għalf fil-
farm innifsu, u sabiex il-bdiewa li jipprattikaw produzzjoni agrikola sostenibbli jew 
organika jingħataw appoġġ finanzjarju xieraq; jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi 
dawn il-miżuri u inċentivi finanzjarji fil-proposta leġiżlattiva dwar il-futur tal-CAP;

6. Jenfasizza li t-trattament tal-fdalijiet solidi u likwidi tal-biċċerija u tal-ikel, u tal-laħam u 
l-għadam mitħun għandu jissodisfa d-dispożizzjonijiet rigorużi dwar il-protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, kif ukoll għandhom jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan 
mill-proċess; iqis li, skont il-qafas regolatorju attwali, il-fdalijiet tal-annimali l-aħjar li 
jintużaw huwa fil-produzzjoni tal-bijogass u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiffavorixxu l-użu tal-iskart mill-annimali għal dak il-għan. 


