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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-Enċefalopatiji Sponġiformi Trasmissibbli (TSE) u 
dwar kontrolli relatati tal-ikel u tal-għalf - implimentazzjoni u prospettiva
(2010/2249(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tas-16 ta’ Lulju 2010 bit-titolu “It-Tieni Pjan Direzzjonali dwar it-TSE: Karta ta' 
strateġija dwar l-Enċefalopatiji Sponġiformi Trasmissibbli għall-2010-2015” 
(COM(2010)0384),

– wara li kkunsidra r-Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-
25 ta’ Awwissu 2010 dwar l-operazzjoni ġenerali tal-kontrolli uffiċjali fl-Istati Membri 
fuq is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u l-welfare tal-annimali, u s-saħħa tal-pjanti 
(COM(2010)0441),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2010 dwar il-ħtieġa u l-użu fil-futur ta' laħam separat b'mod 
mekkaniku fl-Unjoni Ewropea, inkluża l-politika ta' informazzjoni għall-konsumaturi 
(COM(2010)0704),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-22 ta' Mejju 2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni 
ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-
annimali2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ 
Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu 
ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta' oġġetti ta’ l-ikel3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni 
tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-
welfare tal-annimali4,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
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-Sikurezza ta’ l-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 

                                               
1 ĠU L 147, 31.5.2001, p.1.
2 ĠU L 226, 25.6.2004, p.22.
3 ĠU L 109, 6.5.2000, p.29.
4 ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.
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kwistjonijiet ta' sikurezza ta' l-ikel1, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Novembru 2003 rigward il-monitoraġġ taż-żoonożi u ta’ l-aġenti żoonotiċi, temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE u tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/117/KEE2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-
annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-
Reġolament (KE) Nru 1774/20023,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar id-defiċit ta' proteini fl-
UE: x'soluzzjoni għal problema li ilha teżisti?4,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni 2009/719/KE li 
tawtorizza ċerti Stati Membri jirrevedu l-programm annwali tagħhom ta’ monitoraġġ tal-
BSE,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2010 dwar il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq tas-16 ta’ Lulju 2010 bit-titolu “It-
Tieni Pjan Direzzjonali dwar it-TSE: Karta ta' strateġija dwar l-Enċefalopatiji 
Sponġiformi Trasmissibbli għall-2010-2015”,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal- Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7-0000/2011),

A. billi l-okkorrenza tal-BSE fl-Unjoni Ewropea kienet laħqet proporzjonijiet epidemiċi 
f’nofs is-snin ’90 li wasslet għad-dħul ta’ serje ta’ miżuri mmirati għall-eradikazzjoni tal-
BSE u TSEs oħra,  

B. billi l-għadd ta’ każijiet pożittivi ta’ BSE fl-UE naqas minn 2167 każ fl-2001 għal 67 każ 
fl-2009 (bl-esklużjoni tar-Renju Unit); billi, fid-dawl ta’ dan il-għadd li qed jonqos ta’ 
każijiet, il-leġiżlazzjoni implimentata waqt dan il-perjodu tista’ titqies li tat kontribut 
għall-eradikazzjoni tal-BSE u TSEs oħra fl-UE,

C. billi, minħabba l-għadd li kontinwament qed jonqos tal-każijiet ta’ BSE, il-leġiżlazzjoni 
dwar it-TSEs ġiet modifikata f’dawn l-aħħar snin u setgħu jiġu kkunsidrati bidliet futuri 
filwaqt li jiġi żgurat u jibqa’ jinżamm livell għoli tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa 
pubblika fl-Unjoni Ewropea; billi dawn il-bidliet jistgħu jinkludu miżuri relatati mat-
tneħħija tal-MRS, mar-rieżami tad-dispożizzjonijiet tal-projbizzjoni totali fuq l-għalf u 
mas-sorveljanza,

Rimarki ġenerali
                                               
1 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
2 ĠU L 325, 12.12.2003, p.31.
3 ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1.
4 Testi adottati, P7_TA(2011)0084.
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1. Jilqa’ ‘It-Tieni Pjan Direzzjonali dwar it-TSE: Karta ta' strateġija dwar l-Enċefalopatiji 
Sponġiformi Trasmissibbli għall-2010-2015’ tal-Kummissjoni u l-proposti tagħha għal 
ċerti reviżjonijiet tar-reġim attwali tal-leġiżlazzjoni tat-TSE fl-Unjoni Ewropea; 
jenfasizza, madankollu, li ċerti dispożizzjonijiet jeħtieġu valutazzjoni bir-reqqa u se jkunu 
appoġġjati biss taħt ċerti kundizzjonijiet;

2. Jenfasizza kemm hu importanti li jiġi żgurat li t-tnaqqis sinifikanti fil-każijiet tal-BSE fl-
Unjoni Ewropea ma jwassalx għal miżuri tat-TSE anqas stretti jew għal xi tnaqqis fil-
mekkaniżmi ta’ konroll u sorveljanza stretti fl-UE; jieħu nota tal-kontribut tal-
leġiżlazzjoni tal-imgħoddi u dik attwali tat-TSE għall-eradikazzjoni tat-TSEs fl-UE;

Sorveljanza tal-BSE 

3. Jieħu nota taż-żieda fil-limiti tal-età għall-ittestjar tat-TSE tal-annimali tal-ifrat ta’ aktar 
minn 72 xahar fit-22 Stat Membru kif iddaħħlet mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
mmsemmija hawn fuq li temenda d-Deċiżjoni 2009/719/KE li tawtorizza ċerti Stati 
Membri jirrevedu l-programm annwali tagħhom ta’ monitoraġġ tal-BSE;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid il-limiti tal-età fil-5 Stati Membri li fadal biss jekk ikun 
hemm l-appoġġ ta’ valutazzjonijiet sodi tar-riskji bil-għan li ma jitqiegħedx f’periklu livell 
għoli ta’ saħħa tal-annimali u ta’ ħarsien tal-konsumatur;

5. Jenfasizza li l-mekkaniżmu ta’ sorveljanza huwa strument importanti fil-monitoraġġ tat-
TSE fl-UE; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar żieda oħra fil-limiti tal-età għall-ittestjar fl-
annimali tal-ifrat b'mod partikolari minħabba l-ittestjar tad-daqs tal-kampjuni li se 
jirregola s-sistema tal-monitoraġġ tal-BSE fl-annimali tal-ifrat minn Jannar 2013 ’il 
quddiem; jistieden lill-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament bil-progress u sejbiet ġodda 
fuq id-daqsijiet tal-kampjuni li għandhom jintgħażlu;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibqa’ żżomm kif inhu l-ittestjar tal-annimali li jinsabu f’riskju 
bħala element importanti tal-kontinwazzjoni tal-monitoraġġ tat-tendenza tal-każijiet tal-
BSE fl-UE u tal-iżgurar tas-sejbien bikri ta’ kull riokkorrenza possibbli fil-ġejjieni;

Reviżjoni tal-Projbizzjoni fuq l-Għalf

7. Jappoġġja - b’mod partikolari fid-dawl tad-defiċit eżistenti ta’ proteini fl-UE - il-proposta 
tal-Kummissjoni li jitneħħew id-dispożizzjonijiet tal-projbizzjoni fuq l-għalf għall-
annimali li ma jixtarrux bil-kundizzjoni li l-metodi tal-produzzjoni u tal-isterilizzazzjoni 
użati għall-proteini tal-annimali pproċessati jkunu konformi mal-ogħla standards ta’ 
sikurezza u mar-regoli stabbiliti fir-Regolament dwar il-prodotti sekondarji tal-annimali u 
jużaw it-teknoloġija l-aktar ġdida u l-aktar sikura disponibbli, li l-projbizzjonijiet eżistenti 
dwar ir-riċiklaġġ intraspeċi (“kannibaliżmu”) jibqgħu fis-seħħ, li l-kanali tal-produzzjoni 
tal-proteini tal-annimali pproċessati derivati minn speċijiet differenti jiġu separati 
kompletament, li s-separazzjoni ta’ dawn il-kanali ta’ produzzjoni jkunu kkontrollati mill-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri u vverifikati mill-Kummissjoni, li qabel tiġi 
implimentata t-tneħħija tal-projbizzjoni fuq l-għalf, ikun hemm fis-seħħ metodu affidabbli 
speċifiku għal speċi biex jiġi identifikat l-oriġini tal-ispeċijiet tal-proteini li jinsabu fil-
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għalf tal-annimali li jkun fih proteini tal-annimali pproċessati ħalli r-riċiklaġġ intraspeċi u 
l-preżenza tal-proteini tal-annimali li jixtrarru pproċessati jkunu jistgħu jiġu esklużi, li l-
produzzjoni tal-proteini tal-annimali pproċessati minn materjal tal-kategorija 1 jew tal-
kategorija 2 tiġi pprojbita u li jkun biss materjal tal-kategorija 3 li hu tajjeb għall-konsum 
mill-bniedem li jintuza għall-produzzjoni tal-proteini tal-annimali pproċessati;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ddaħħal miżuri li jiżguraw li, jekk titneħħa l-projbizzjoni fuq l-
għalf, il-possibilità ta’ transkontaminazzjoni tal-materjal tal-annimali li ma jistarrux mal-
materjal tal-annimali li jixtarru permezz tal-kanali ta’ trasportazzjoni tiġi eskluża;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni minn qabel għall-
biċċeriji li jipproduċu prodotti sekondarji mill-annimali li ma jixtarrux u mill-annimali li 
jixtarru ħalli jiġi żgurat li ssir separazzjoni ċara ta’ dawn il-prodotti;

10. Jirrofta l-użu tal-proteini tal-annimali pproċessati derivati minn annimali li ma jixtarrux 
jew minn annimali li jixtarru fil-għalf għall-annimali li jixtarru; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa li jiġu kkontrollati l-importazzjonijiet tal-
proteini tal-annimali pproċessati bil-għan li jiġi żgurat li r-riċiklaġġ intraspeċi, l-użu tal-
materjal tal-kategorija 1 u 2 u l-vjolazzjonijiet tar-regoli tal-iġjene jkunu jistgħu jiġu 
esklużi; jenfasizza li għal dan il-għan jeħtieġ ukoll li jsiru spezzjonijiet fuq il-post regolari 
u għal għarrieda;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ma tipproponix id-dħul ta’ livell ta’ tolleranza għall-proteini tal-
annimali pproċessati fil-għalf għall-annimali (li jixtarru) li jitrabbew mill-bdiewa; 

Lista tal-MRS

13. Jistenna li l-Kummissjoni tibqa’ żżomm l-istandards stretti li jinsabu fil-lista tal-MRS tal-
UE; jenfasizza li dawn l-istandards stretti ma għandhom jiddgħajfu minn xi tentattivi tal-
OIE li tallinja l-istandards tal-UE mal-lista tal-OIE;

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra modifiki għal-lista tal-MRS tal-UE biss jekk ikun 
hemm l-appoġġ ta’ fatti xjentifiċi, skont l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ prekawzjoni, jekk 
ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali jkunu jistgħu jiġu esklużi u jekk is-
sikurezza tal-katina tal-ikel u tal-għalf tista' tiġi ggarantita;

Riċerka dwar it-TSEs

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tinkoraġġixxi aktar il-kontroll ġenetiku tal-iscrapie fin-
nagħaġ permezz ta’ programmi ta’ tnissil u trobbija;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi miżuri biex tiġi inkoraġġita r-riċerka li dejjem 
għaddejja dwar ir-resistenza tal-iscrapie fil-mogħoż u dwar l-iscrapie atipika peress li din 
il-ħaġa tista’ tikkontribwixxi għall-eradikazzjoni tat-TSEs fl-UE;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi r-riċerka li dejjem għaddejja biex jiġu żviluppati 



PR\861650MT.doc 7/12 PE460.984v01-00

MT

testijiet ante-mortem tal-BSE;

Qtil (culling) tal-ko-orti 

18. Iwarrab il-proposta tal-Kummissjoni għal rieżami tal-politika attwali tal-qtil (culling) tal-
ko-orti f’merħliet li jkunu infettati peress li dan iżomm lill-maniġers tar-riskji u l-
leġiżlaturi milli jieħdu l-azzjoni immedjata meħtieġa fil-każ li terġa’ titfaċċa l-BSE fl-UE;

Sikurezza tal-ikel u tal-għalf

19. Jieħu nota tar-Rapport tal-Kummissjoni msemmi hawn fuq dwar l-operazzjoni ġenerali 
tal-kontrolli uffiċjali fl-Istati Membri fis-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u l-
welfare tal-annimali, u s-saħħa tal-pjanti; jirrimarka li r-rapport jiżvela ċerti nuqqasijiet 
fir-rigward tal-kwalità tar-rapporti ġejjin mill-Istati Membri u jħeġġeġ lill-Istati Membri 
jtejbu l-kwalità tar-rappurtar tagħhom;

20. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-kontaminazzjoni tal-ikel u tal-għalf, pereżempju bid-
dijossina, u jistieden lill-Istati Membri jinfurzaw u japplikaw ir-regolamenti eżistenti dwar 
il-kontrolli tal-ikel u tal-għalf b'mod strett ħafna u jekk ikun hemm bżonn, isaħħu dawk ir-
regoli;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa mill-ġdid il-valur tal-limitu tollerabbli għad-dijossina 
fid-dqiq tal-ħut peress li l-limitu attwali jippermetti konċentrazzjoni għolja tad-dijossina li 
tippreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem u għas-saħħa tal-annimali;

22. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-regoli attwali għall-użu ta' prodotti sekondarji tal-
annimali fl-impjanti tal-bijogass u d-diverżjoni possibbli għal ġol-katina tal-għalf; Iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tinvestiga r-regoli attwali biex tiżgura ċirkwit magħluq għal din l-
attività;

Laħam isseparat b’mod mekkaniku

23. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-leġiżlazzjoni u l-implimentazzjoni attwali tal-UE fl-Istati 
Membri dwar il-laħam isseparat b’mod mekkaniku; 

24. Jistieden lill-Istati Membri jeżaminaw mill-ġdid l-implimentazzjoni tagħhom tad-
definizzjonijiet ta' laħam isseparat b’mod mekkaniku skont ir-regoli eżistenti;

25. Jitlob li jidħol it-tikkettar obbligatorju tal-laħam isseparat b’mod mekkaniku bil-għan li l-
konsumaturi jkunu infurmati aħjar ħalli jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati;

°

° °

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi dan ir-rapport ta’ implimentazzjoni 
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lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Skont l-Anness I tad-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja l-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-Tieni Pjan 
Direzzjonali dwar it-TSE, l-enċefalopatiji sponġiformi trasmissibbli (TSEs) huma kkawżati 
minn aġent trasmissibbli msejjaħ prijon li huwa sura anormali ta’ proteina. It-TSEs huma 
familja ta’ mardiet li jokkorru fil-bniedem u fl-annimali u huma karatterizzati minn 
deġenerazzjoni tat-tessut tal-moħħ li tirriżulta f’apparenza “li tixbah sponża” u eventwalment 
twassal għall-mewt. Il-familja tinkludi mardiet bħalma huma l-Marda Creutzfeld-Jakob fil-
bnedmin, l-Enċefalopatiji Sponġiformi tal-Ifrat (BSE) fl-ifrat, l-iscrapie fl-annimali li jixtarru 
żgħar (nagħaġ u mogħoż) u l-Chronic Wasting Disease (CWD) fiċ-ċervidi. Il-BSE hi meqjusa 
li hija trasmissibbli lill-bnedmin permezz tal-passaġġ orali li tikkawża l-Marda Creutzfeld-
Jacob varjanti (MKJv). Fl-1997/1998 il-BSE kienet laħqet proporzjonijiet epidemiċi fl-UE 
minħabba li l-ifrat kienu qed jingħalfu proteini tal-annimali pproċessati (PAP) ikkontaminati 
bil-BSE. 

B’reazzjoni għall-epidemija tal-BSE fl-UE, ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll 
u l-eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (TSEs) ġie adottat (dan huwa 
magħruf bħala “ir-Regolament tat-TSE”) u stabbilit għall-ewwel darba f’bażi legali uniformi 
għall-kontroll u l-prevenzjoni tat-TSEs u l-BSE. Ir-Regolament ikkonsolida l-leġiżlazzjoni 
preċedenti tal-UE li tirregola t-TSEs. Ġie emendat diversi drabi mindu ġie introdott u diversi 
miżuri addizzjonali ġew emendati jew introdotti biex ikompli jiġi eradikat, ikkontrollat u 
moniterjat aktar it-tixrid tat-TSEs. Barra minn hekk, miżuri oħra jikkontribwixxu għal reġim 
komprensiv ta’ sikurezza u sorveljanza li jirregola t-TSEs. Sturment importanti fost oħrajn 
huwa r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 
2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-
liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali.

Saru ħafna bidliet lir-Regolament tat-TSE bħala deċiżjonijiet tal-komitoloġija li wasslu għal 
ġabra mħallta ta' miżuri u lista ta' modifiki kumplessi. Din is-sitwazzjoni rriżultat fi stampa 
ġenerali li ma kenitx ċara. Għal din ir-raġuni, ir-Rapporteur tagħkom talbet lill-Kummissjoni 
fl-2005 tikkomunika lill-Parlament il-veduti u l-intenzjonijiet tagħha għal bidliet futuri għar-
Regolament tat-TSE u l-ġlieda kontra t-TSE/BSE. F’Lulju 2005, il-Kummissjoni ppreżentat 
“Il-Pjan Direzzjonali dwar it-TSE”. Bħala segwitu għall-ewwel Pjan Direzzjonali, il-
Kummissjoni, fl-2010, ippreżentat il-Komunikazzjoni tagħha “It-Tieni Pjan Direzzjonali dwar 
it-TSE: Karta ta' strateġija dwar l-Enċefalopatiji Sponġiformi Trasmissibbli għall-2010-
2015”. Fil-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni tagħti deskrizzjoni ħafifa tal-viżjoni tagħha dwar 
aktar bidliet għall-miżuri ta’ eradikazzjoni tat-TSE u r-reġim ta’ sorveljanza tat-TSE. 

Fid-dawl tal-proposti tal-Kummissjoni, ir-rapporti dwar il-kontrolli tal-ikel u tal-għalf u 
kwestjonijiet oħra relatati bħalma huma l-livelli għolja ta’ dijossina u l-laħam isseparat b’mod 
mekkaniku, ir-Rapporteur tagħkom tenfasizza li l-ħarsient tal-konsumatur, is-saħħa tal-
annimali u l-eradikazzjoni tat-TSEs għandhom dejjem ikunu l-għanijiet prinċipali u 
għandhom ikunu tal-akbar importanza meta jkunu qed jiġu kkunsidrati bidliet għar-regoli 
attwali. Għal din ir-raġuni, ir-Rapporteur tagħkom tistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jibqgħu jgħassu b'attenzjoni u jkomplu jimmoniterja mill-qrib l-iżvilu tat-TSEs 
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fil-każ li jerġgħu jitfaċċaw it-TSE/BSE. 

F’dan ir-rapport, ir-Rapporteur tagħkom tqis il-proposti magħmula mill-Kummissjoni u 
kwestjonijiet oħra relevanti relatati mat-TSEs u l-kontrolli tal-ikel u tal-għalf. Ir-Rapporteur 
tagħkom taqbel ma’ xi wħud mill-bidliet proposti mill-Kummissjoni, imma tinsab imħassba 
dwar ċerti punti. Fir-rigward tal-bidliet fil-limiti tal-età fi ħdan il-mekkaniżmu tas-sorveljanza 
tat-TSE, għandu jiġi enfasizzat li proposta tal-Kummissjoni daħħlet ir-regoli ġodda permezz 
ta’ komitoloġija f’Jannar 2011. Fil-prinċipju, ir-Rapporteur tagħkom taqbel maż-żieda fil-
limiti tal-età, imma tesprimi tħassib dwar kwalunkwe żieda fil-limiti tal-età fin-nuqqas ta’ 
evidenza xjentifika soda, ħalli jiġi żgurat li l-każijiet ta’ BSE pożittivi ma jibqgħux għaddejja 
mingħajr ma jinstabu. Għalkemm il-miżura prinċipali tal-ħarsien tas-saħħa pubblika hija t-
tneħħija tal-MRS, u l-programm ta’ sorveljanza għandu jimmoniterja l-inċidenza tal-BSE fil-
popolazzjoni tal-ifrat, il-każijiet li ma jinstabux jistgħu jaffettwaw is-solidità tad-data tas-
sorveljanza. Minħabba l-perjodu twil ta’ inkubazzjoni tagħha, l-eradikazzjoni tal-BSE 
x'aktarx li se tibqa' tieħu s-snin. Għalhekk, il-mekkaniżmu tas-sorveljanza m’għandux jiġi 
stmat anqas milli suppost bħala strument għall-osservazzjoni u l-kontroll. 

Minbarra l-kwestjonijiet imsemmija hawn fuq, dawn li ġejjin huma l-punti prinċipali li tqajmu 
fir-rapport:

1. L-għadd ta’ każijiet ta’ TSE/BSE fl-Unjoni Ewropea naqas drammatikament f’dawn l-
aħħar snin. Din hija evidenza importanti li l-miżuri ta’ eradikazzjoni tat-TSE tal-UE kienu 
suċċess. Madankollu, ir-Rapporteur tagħkom tirrimarka li din it-tendenza 'l isfel 
m’għandhiex twassal għal miżuri ta’ kontroll u sorveljanza anqas stretti fil-ġejjieni. L-
ogħla livell ta’ ħarsien tal-konsumatur u ta' sikurezza tal-ikel għandu dejjem il-għan 
ewlieni ta' kwalunkw miżura f'dan il-qasam. Barra minn hekk, fejn l-għarfien xjentifiku 
mhuwiex wiesa’ jew avvanzat biżżejjed, għandu jirbaħ dejjem il-prinċipju tal-
prekawzjoni;

2. Fir-rigward taż-żieda tal-limiti tal-età għall-ittestjar tal-BSE fl-annimali tal-ifrat, ir-rapport 
jistqarr li għall-ħames Stati Membri li għad fadal (jiġifieri l-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, 
is-Slovakkja, ir-Rumanija u l-Bulgarija), żieda tista’ tiġi kkunsidrata biss wara 
valutazzjoni tar-riskji. Minn Jannar 2013 ’il quddiem, il-Kummissjoni daħħlet regola 
għall-ittestjar ta’ daqs ta’ kampjun minflok l-ittestjar ġenerali għall-annimali b’saħħithom 
maqtula għall-ikel li għandhom aktar minn 72 xahar. Huwa biss jekk id-daqsijiet tal-
kampjuni jintgħażlu fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni xjentifika li jista’ jiġi assigurat li ma 
jinqabeż l-ebda każ ta’ BSE taħt ir-reġim tas-sorveljanza. Ir-Rapporteur tagħkom tistieden 
ukoll lill-Kummissjoni tgħarraf lill-Parlament dwar sejbiet ġodda dwar din il-kwestjoni; 

3. Il-bidliet proposti għall-projbizzjoni fuq l-għalf jistgħu jiġu appoġġjati taħt ċerti 
kundizzjonijiet. Ir-rapport jenfasizza li l-projbizzjoni fuq l-għalf hija waħda mill-miżuri l-
aktar importanti fl-eradikazzjoni tat-TSEs. Id-dispożizzjonijiet tal-projbizzjoni fuq l-għalf 
jistgħu jiġu rilassati biss jekk jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. Il-projbizzjoni fuq ir-
riċiklaġġ intraspeċi (“kannibaliżmu”), is-separazzjoni stretta tal-kanali tal-produzzjoni u 
tat-trasportazzjoni tal-materjali tal-annimali li ma jixtarrux u tal-materjali tal-annimali li 
jixtarru, u metodu affidabbli biex jinstabu u jintgħarfu l-ispeċijiet fil-proteini tal-annimali 
pproċessati huma l-kundizzjonijiet l-aktar importanti deskritti fil-qosor fir-rapport. Is-
separazzjoni tal-kanali tal-produzzjoni u tat-trasportazzjoni hija meqjusa li hija l-unika 
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miżura adattata biex tipprevjeni t-transkontaminazzjoni tal-materjal tal-annimali li jixtarru 
mal-materjal tal-annimali li ma jixtarrux. Peress li l-annimali li jixtarru huma erbivori 
(veġetarjani), l-għalf tal-proteini tal-annimali lill-annimali li jixtarru ma għandu jkun 
permess taħt l-ebda ċirkostanza (diġà jeżistu eċċezzjonijiet għall-użu tad-dqiq tal-ħut fis-
sostituzzjonijiet tal-ħalib għall-baqa li għandhom inqas minn 12-il xahar peress li 
għandhom ħtiġijiet dijetetiċi speċjali). Fir-rigwar tal-projbizzjoni fuq l-għalf, id-defiċit 
eżistenti ta’ proteini fl-UE huwa fattur importanti fil-kunsiderazzjoni ta’ dħul mill-ġdid 
tal-proteini tal-annimali pproċessati tal-annimali li ma jixtarrux. L-annimali li mhumiex 
veġetarjani jeħtieġu provvista suffiċjenti ta’ aċidi amminiċi li jistgħu jinstabu fil-proteini. 
Il-proteini tal-annimali pproċessati huma għajn siewja ta' proteini. Dħul mill-ġdid tal-
proteini tal-annimali pproċessati derivati minn materjal ta’ annimali li ma jixtarrux li jkun 
tajjeb għall-konsum mill-bniedem jista’ jkun parti mis-soluzzjoni għad-defiċit eżistenti ta’ 
proteini fl-UE. Bħalissa, l-UE trid tistrieħ fuq l-importazzjonijiet tal-għelejjel tal-proteina 
minn pajjiżi terzi peress li l-produzzjoni tal-għelejjel tal-proteina tagħha stess ma tlaħħaqx 
mad-domanda. L-għejun siewja ta’ proteini li ġejjin mill-annimali qed ikunu moħlija 
minħabba l-projbizzjoni tal-għalf li hemm bħalissa u l-ħtieġa għall-għejun siewja ta’ 
proteini qed tikber u hija waħda urġenti. Ir-Rapporteur tagħkom tqis id-defiċit ta’ proteini 
fl-UE bħala fattur importanti fir-rigward tat-tneħħija parzjali tal-projbizzjoni fuq l-għalf. 
Għal darba oħra għandu jiġi enfasizzat li l-proteini tal-annimali pproċessati derivati biss 
mill-patijiet tal-annimali li huma tajba għall-konsum mill-bniedem iridu jgħaddu minn 
metodi ta’ sterilizzazzjoni addizzjonali (permezz tal-hekk imsejjaħ metodu tas-sħana tal-
pressjoni) - proċedura li m’għandhomx jgħaddu minnha jekk ikunu magħżula għall-
produzzjoni tal-ikel. Meta din il-miżura addizzjonali tiġi kkunsidrata qabel il-produzzjoni 
ta’ proteini tal-annimali pproċessati, ma jkunx hemm riskji ta’ infezzjoni la għas-saħħa 
tal-annimali u l-anqas għas-saħħa tal-bniedem; 

4. Kwalunkwe tibdil li jsir lil-lista tal-MRS għandu għalhekk jitqies b’attenzjoni kbira. Il-
lista tal-MRS tal-UE hija wisq aktar stretta mill-lista tal-OIE (l-Organizzazzjoni Dinjija 
għas-Saħħa tal-Annimali) u r-Rapporteur tagħkom tinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli 
tibbaża kwalunkwe modifika fuq pariri xjentifiċi sodi anke jekk din il-ħaġa ħa tirriżulta 
f’lista li hi aktar stretta mill-istandard internazzjonali;

5. Ir-rapporteur twarrab kwalunkwe tibdil għad-dispożizzjonijiet attwali rigward il-qtil 
(culling) tal-ko-orti. Peress li l-għadd tal-każijiet tal-BSE niżel b’mod drammatiku f’dawn 
l-aħħar snin, il-qtil tal-annimali li jappartienu għall-ko-orti ma jkollux jiġi segwit spiss 
ħafna. Fil-każ li terġa titfaċċa l-BSE, id-dispożizzjonijiet ikunu għadhom fis-seħħ u ma 
jkun hemm bżonn li jsiru l-ebda tibdiliet leġiżlattivi. Għandu jiġi enfasizzat li anke llum 
il-ġurnata huwa possibbli li l-Istati Membri jitħallew jiddifferixxu l-qtil u l-qerda 
għalkollox tal-annimali tal-ko-orti sa tmiem il-ħajja produttiva tagħhom.

6. Ir-rapport jistqarr li r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-operazzjoni ġenerali tal-kontrolli 
uffiċċjali fl-Istati Membri dwar l-operazzjoni ġenerali tal-kontrolli uffiċjali fl-Istati 
Membri fuq is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u l-welfare tal-annimali, u s-saħħa 
tal-pjanti jiżvela ċerti nuqqasijiet fil-kwalità fir-rappurtar tal-Istati Membri. L-Istati 
Membri huma mitluba jtejbu l-kwalità tar-rappurtar. Kif diġa’ ssemma aktar ’il fuq, il-
mekkaniżmu tas-sorveljanza huwa strument importanti li jikkontribwixxi għall-
eradikazzjoni tat-TSEs fl-UE. Ir-rapporti għalhekk għandhom jitressqu b’mod li bih il-
Kummissjoni tkun tista’ toħroġ konklużjonijiet dwar il-kontrolli ġenerali tal-għalf u tal-
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ikel fl-UE. Barra minn hekk, il-Kummissjoni hija mitluba teżamina mill-ġdid il-livelli 
tollerabbli attwali għad-dijossina fid-dqiq tal-ħut peress li l-limitu attwali jippreżenta 
riskju għas-saħħa tal-bniedem u għas-saħħa tal-annimali;

7. Ir-Rapporteur tagħkom tinsab imħassba dwar il-metodi ta’ produzzjoni tal-laħam isseparat 
b’mod mekkaniku. Huwa importanti li l-Kummissjoni timmoniterja s-sitwazzjoni ta’ 
bħalissa u li tivvaluta l-problemi fir-rigward tad-definizzjoni tal-laħam isseparat b’mod 
mekkaniku u l-applikazzjoni stretta tar-regoli li jikkonċernaw il-produzzjoni u t-tikkettar 
tal-laħam isseparat b’mod mekkaniku. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa 
u l-użu fil-futur ta' laħam separat b'mod mekkaniku fl-Unjoni Ewropea, inkluża l-politika 
ta' informazzjoni għall-konsumaturi tiżvela li l-interpretazzjoni tad-definizzjoni ta’ 
x’għandu jitqies bħala laħam isseparat b’mod mekkaniku tvarja madwar l-Istati Membri. 
Kif tistqarr il-Kummissjoni fir-rapport tagħha, id-differenzi fid-definizzjoni jistgħu 
jwasslu għal kompetizzjoni inġusta. Barra minn hekk, ir-Rapporteur tagħkom hija tal-
fehma li d-differenzi fid-definizzjoni jqarrqu bil-konsumaturi. 

Ir-rapport jenfasizza wkoll il-ħtieġa li tiġi inkoraġġita r-riċerka f’dawk l-oqsma fejn l-għarfien 
għadu mhux komplet. Huwa biss b’dan il-mod li jistgħu jsiru u jiġu ġġustifikati d-
deċiżjonijiet tal-politika futuri.  


