
QO\1018111MT.doc PE524.805v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Mistoqsija għal tweġiba orali O-0000000/2013
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Struan 
Stevenson, Kartika Tamara Liotard

Suġġett: Proposti dwar il-klonazzjoni tal-annimali għall-produzzjoni tal-ikel

F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament kemm-il darba ħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta 
proposta leġiżlattiva 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 ppubblikat biss iż-żewġ proposti tagħha 
(COM(2013)0892 u COM(2013)0893) fit-18 ta' Diċembru 2013. 

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 (li tibda 
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 insista li kwalunkwe proposta leġiżlattiva futura li tintroduċi l-obligazzjoni 
tat-tikkettar mhux biss għal-laħam bovin, tkun teħtieġ li tkun soġġetta għal studju ta' 
fattibbiltà u valutazzjoni tal-impatt minn qabel. 

Fuq dan l-isfond, il-proposti tal-Kummissjoni mressqa minn DĠ SANCO ma jinkludu l-ebda 
dispożizzjoni speċifika dwar ikel minn dixxendenti ta' annimali kklonati.

- 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.  Il-
Kummissjoni kif tiġġustifika li l-proposti ma jinkludu l-ebda dispożizzjoni rigward id-
dixxendenti ta' annimali kklonati, u lanqas ma jinkludu l-ebda dispożizzjoni biex jiżguraw it-
traċċabilità u t-tikkettar obbligatorju ta' ikel minn dixxendenti ta' annimali kklonati, jew it-
traċċabilità tal-materjal riproduttiv tagħhom?

- Il-Kummissjoni tista' tispjega l-għażla tagħha ta' bażi legali għall-proposta għal Direttiva 
dwar it-tqegħid fis-suq ta' ikel minn annimali kklonati, li tinkludi biss proċedura ta' kunsens? 
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