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Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-klonazzjoni tal-annimali 
għall-produzzjoni tal-ikel

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
il-klonazzjoni tal-annimali għall-produzzjoni tal-ikel (COM(2010)585)1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar il-ħarsien 
ta’ annimali miżmuma għal skopijiet ta’ biedja2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 2008 dwar il-klonazzjoni tal-
annimali biex jiġu forniti bħala ikel3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tal-25 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid u li jemenda r-
Regolament (KE) Nru XXX/XXXX4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-7 ta’ Lulju 2010 dwar il-pożizzjoni 
tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta’ regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1331/2008 u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/20012,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2011 dwar il-Programm ta' Ħidma 
tal-Kummissjoni tal-20123,– wara li kkunsidra l-opinjoni xjentifika tal-
15 ta' Lulju 20084 u d-dikjarazzjonijiet tat-23 ta' Lulju 20095, tal-14 ta' Settembru 20106 u 
tal-25 ta' Ġunju 20127 adottati mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA),

– wara li kkunsidra l-opinjoni (Nru 23) tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u fit-
Teknoloġiji l-Ġodda dwar l-aspetti etiċi tal-klonazzjoni tal-annimali għall-produzzjoni tal-
ikel tas-16 ta' Jannar 2008, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Mistoqsija li Titlob Tweġiba Orali mill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel imressqa skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu u wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea,

                                               
1 ĠU C ….
2 P7_TA(2010)0266
3 P7_TA(2011)0327
4 Il-Ġurnal tal-EFSA (2008)767
5 Il-Ġurnal tal-EFSA (2009)319r
6 Il-Ġurnal tal-EFSA (2010)1784
7 Il-Ġurnal tal-EFSA (2012)2794
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A. billi l-Artikolu 13 TFUE jistipula li l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jirrispettaw bis-
sħiħ ir-rekwiżiti tal-benessri tal-annimali meta jkunu qegħdin jifformulaw u jimplimentaw 
il-politiki, ladarba l-annimali huma ħlejjaq senzjenti;

B. billi l-Kumitat Xjentifiku tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) 
ikkonkluda, fl-Opinjoni tiegħu tal-15 ta’ Lulju 2008, li kien "instab li s-saħħa u l-benessri 
ta’ proporzjon sinifikanti ta’ kloni kienu affettwati b’mod negattiv, ta’ spiss b’mod sever u 
b’riżultat fatali";

C. billi fid-dikjarazzjonijiet tagħha tat-23 ta' Ġunju 2009, tal-14 ta' Settembru 2010 u tal-
25 ta' Ġunju 2012, l-EFSA kkonfermat il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-
Opinjoni tagħha ta' Lulju 2008 u rrimarkat li kien għad m'hemmx biżżejjed dejta 
disponibbli dwar speċijiet għajr il-baqar u l-ħnieżer sabiex twettaq valutazzjoni tar-riskju;

D. billi l-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u fit-Teknoloġiji l-Ġodda stqarr, fl-
Opinjoni (Nru 23) tiegħu tas-16 ta' Jannar 2008, li huwa "ma jqisx li hemm argumenti 
konvinċenti biex jiġġustifikaw il-produzzjoni tal-ikel mill-kloni u mill-annimali mwielda 
minnhom";

E. billi d-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar il-ħarsien tal-annimali 
mrobbija għal skopijiet ta' biedja tiddisponi li "l-proċeduri ta' tnissil naturali jew artifiċjali 
li jikkawżaw, jew x'aktarx li jikkawżaw, tbatija jew korriment lil kwalunkwe annimal 
ikkonċernat m'għandhomx jiġu pprattikati" (Anness, punt 20);

F. billi l-Kummissarju responsabbli, is-Sur Tonio Borg, impenja ruħu li jippreżenta proposta 
leġiżlattiva dwar il-klonazzjoni tal-annimali għall-forniment tal-ikel fis-smigħ tiegħu 
quddiem il-Parlament Ewropew fit-13 ta' Novembru 2012 u fl-ittra sussegwenti tiegħu tas-
17 ta' Novembru 2012 lill-Membri tal-Parlament Ewropew, li fiha kkonferma "l-intenzjoni 
tiegħi li nressaq iż-żewġ proposti dwar l-ikel ġdid u l-klonazzjoni sa nofs l-2013"; 

G. billi l-Kummissjoni Ewropea, fil-Programm ta' Ħidma tagħha għall-2012 u l-2013, 
repetutament ħabbret l-adozzjoni ta' proposta leġiżlattiva dwar il-klonazzjoni tal-annimali 
għall-produzzjoni tal-ikel;

H. billi fis-27 ta' Novembru 2013 il-Kulleġġ tal-Kummissarji kellu dibattitu ta' orjentament 
ibbażat fuq il-valutazzjoni tal-impatt ta' proposta possibbli għall-futur;

1. Jafferma mill-ġdid l-istedina tiegħu li ilu jagħmel lill-Kummissjoni biex din tressaq 
proposta leġiżlattiva indipendenti dwar l-aspetti kollha tal-klonazzjoni tal-annimali għal 
skopijiet tal-ikel;

2. Jenfasizza li huwa jagħti importanza kbira lill-proposta mistennija u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni tippubblika wkoll mill-aktar fis il-valutazzjoni tal-impatt li fuqha hija 
msejsa l-proposta; 

3. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-proposta jrid ikollha tal-anqas id-dispożizzjonijiet li kienu 
inklużi fl-aħħar offerta magħmula mill-Parlament Ewropew fid-29 ta' Marzu 2011 fil-
laqgħa ta' konċiljazzjoni dwar l-ikel ġdid. Dawk id-dispożizzjonijiet kienu: 
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(i) il-projbizzjoni tal-klonazzjoni tal-annimali għall-produzzjoni tal-ikel u għall-
produzzjoni ta' materjal riproduttiv għall-produzzjoni tal-ikel, 

(ii) il-projbizzjoni fuq l-ikel minn annimali kklonati, tkun xi tkun l-oriġini tagħhom, 

(iii) projbizzjoni fuq kwalunkwe provvista ta' kloni fl-UE għall-produzzjoni tal-ikel, 

(iv) miżuri ta' traċċabilità għas-semen u l-embrijoni minn annimali kklonati u għall-
annimali ħajjin imwielda mill-annimali kklonati, u 

(v) minn 6 xhur wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament futur, l-introduzzjoni ta' rekwiżiti ta' 
tikkettar għal-laħam frisk minn annimali mwielda minn baqar ikklonati u, minn 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament u bla preġudizzju għar-rapport tal-
Kummissjoni dwar il-fattibilità, għall-ikel l-ieħor kollu mill-annimali mwielda minn 
annimali ikklonati;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa metodu ta’ traċċabilità u ta’ identifikazzjoni tal-
laħam li ġej minn annimali klonnati, pereżempju billi tiġi stabbilita bażi ta' dejta ġenetika 
internazzjonali dwar l-annimali klonnati;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill, lill-Istati Membri u lill-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel.


