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Suġġett: Proposta pendenti għall-klonazzjoni tal-annimali għall-provvista tal-ikel

F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament kemm-il darba ħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta 
proposta leġislattiva dwar il-klonazzjoni tal-annimali għall-provvista tal-ikel. Minkejja bosta 
avviżi li saru (fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2012 u l-2013, kif ukoll mill-
Kummissarju Borg fl-okkażjoni tas-Smigħ tiegħu fil-Parlament Ewropew fit-
13 ta' Novembru 2012 u fl-ittra sussegwenti tiegħu lill-Membri tal-Parlament Ewropew tas-
17 ta' Novembru 2012), il-Kummissjoni għadha ma ressqet xejn s'issa. 

Fit-28 ta' Marzu 2011, in-negozjati interistituzzjonali li jemendaw ir-Regolament eżistenti 
dwar Ikel Ġdid (Regolament (KE) Nru 258/97) fallew minħabba d-differenzi fl-opinjonijiet 
bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill rigward, partikolarment, it-trattament tal-ikel mill-
frieħ ta' annimali kklonati. Essenzjalment, il-Parlament Ewropew, li primarjament appoġġja 
projbizzjoni, insista li tal-anqas jitqiegħed l-obbligu tat-tikkettar mandatorju tal-ikel kollu li 
ġej mill-frieħ, iżda aċċetta, madankollu, l-introduzzjoni gradwali ta' tali obbligazzjoni (b'bidu 
mit-tikkettar tal-laħam bovin mill-frieħ immedjatament b'estensjoni awtomatika ta' tali 
obbligazzjoni ta' tikkettar għal ikel ieħor u għal speċijiet oħra (ħnieżer, ovini...)). Minkejja li 
l-Kunsill kien lest jaċċetta l-obligazzjoni tat-tikkettar għal laħam frisk mill-frieħ ta' bhejjem 
ikklonati, huwa jinsisti li kwalunkwe proposta leġiżlattiva futura li tintroduċi l-obligazzjoni 
tat-tikkettar mhux biss għal-laħam bovin, tkun teħtieġ li tkun suġġetta għal studju ta' 
fattibbiltà u valutazzjoni tal-impatt minn qabel. 

Fis-27 ta' Novembru 2013, il-Kulleġġ tal-Kummissarji kellu dibattitu ta' orjentazzjoni dwar il-
proposta futura possibbli. Id-dibattitu kien ibbażat fuq dokument ta' diskussjoni li għamel 
referenza għal ftit mill-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-impatt. Il-valutazzjoni tal-impatt 
għadha ma ġietx ippubblikata.

- Tista' l-Kummissjoni tikkumenta dwar il-kontenut tal-proposta mressqa mid-DĠ SANCO, u 
partikolarment, dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi tagħha dwar it-tikkettar obbligatorju tal-
ikel mill-frieħ ta' annimali kklonati?

- Tista' l-Kummissjoni tiċċara kif marru d-diskussjonijiet fil-Kulleġġ tal-Kummissarji u 
tinforma dwar is-sitwazzjoni attwali?

- Il-maġġoranza l-kbira tal-Membri tal-Parlament Ewropew talbu għall-projbizzjoni tal-ikel 
kollu li ġej minn annimali kklonati, il-frieħ u d-dixxendenti tagħhom (flimkien mal-laħam 
frisk mill-frieħ ta' baqar ikklonati), jew tal-inqas għat-tikkettar obbligatorju tiegħu . Tista' l-
Kummissjoni tista' meta biħsiebha tadotta proposta leġiżlattiva dwar annimali kklonati kif 
wkoll dwar il-frieħ u d-dixxendenti tagħhom għall-provvista tal-ikel, biex b'hekk tissodisfa t-
talbiet tal-Parlament Ewropew? 

- Tista' l-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament Ewropew valutazzjoni tal-impatt sottostanti 
tal-proposta?
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- [Tista' l-Kummissjoni tikkummenta dwar il-kompatibbiltà mad-WTO (a) tal-
projbizzjoni jew (b) tat-tikkettar obbligatorju tal-laħmijiet u l-ikel kollu mill-frieħ ta' 
annimali kklonati u d-dixxendenti tagħhom?]
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