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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 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. Jiddeplora l-implimentazzjoni fqira tar-Regolament 1/2005, li twassal għal problemi 
severi persistenti tal-benessri tal-annimali matul it-trasport; iqis li r-rekwiżiti tar-
Regolament ma ġewx issodisfati biżżejjed; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta 
rapporti regolari lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni u l-infurzar tar-Regolament 
attwali bl-użu ta' data konkreta;

2. Itenni li t-trasport huwa wieħed mill-aktar mumenti sensittivi fil-ħajja ta' annimal u li 
anke l-aħjar trasport ippjanat jikkawża tbatija ta' stress għall-annimali; iqis, għalhekk, li 
l-annimali ttrasportati għandhom ikunu soġġetti għall-protezzjoni legali l-aktar għolja u 
l-aktar stretta possibbli;

3. Jitlob li jkun hemm projbizzjoni fuq il-vjaġġi kollha ta' aktar minn tmien sigħat, ikun xi 
jkun il-mod ta' trasport, u li l-vjaġġi lejn il-biċċeriji jiġu limitati għal erba' sigħat; 
jemmen li l-annimali mhux miftuma m'għandhomx jiġu trasportati għal aktar minn erba' 
sigħat;

4. Jiffavorixxi sistema tat-trasport aktar effiċjenti, aktar ekonomika u aktar etika li tagħti 
prijorità lit-trasport tal-laħam fuq it-trasport tal-annimali lejn il-biċċerija;

5. Jiffavorixxi l-qatla tal-annimali u l-ipproċessar tal-laħam qrib kemm jista' jkun tal-post 
tat-tgħammir, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-iżvilupp ta' biċċeriji 
reġjonali u/jew mobbli;

6. Jirrimarka li madwar 70-80 % tal-vjaġġi jinvolvu annimali għall-qatla, u li t-telfiet 
ekonomiċi li jirriżultaw minn trasport li jitwettaq b'mod inadegwat jew minn trasport 
twil wisq jistgħu jkunu għolja ħafna u jnaqqas b'mod sinifikanti l-benessri tal-annimali;

7. Jirrikonoxxi li ħafna problemi jistgħu jinstabu u jiġu rrimedjati qabel il-bidu tal-vjaġġ, u 
għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri jispezzjonaw il-kunsinni kollha li jkunu ddestinati 
għal pajjiżi li mhumiex fl-UE u mill-inqas numru minimu ta' vetturi waqt it-tagħbija fi 
proporzjon man-numru ta' vjolazzjonijiet irrappurtati mill-NGOs u mill-ispezzjonijiet 
tal-Uffiċċju Veterinarju u tal-Ikel; jitlob b'insistenza faċilitajiet xierqa għat-tgħabbir u l-
ħatt tal-annimali għal fuq vetturi/bastimenti u persunal imħarreġ b'mod adegwat;

8. Jirrikonoxxi t-tgħawwiġ kurrenti tas-suq ikkawżat minn tariffi differenti applikati għall-
annimali ħajjin u għal-laħam, li jinċentiva b'mod qawwi l-kummerċ tal-annimali ħajjin; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, flimkien mas-sħab kummerċjali tagħha, teżamina mill-
ġdid din id-distorsjoni bl-għan li tnaqqas il-kummerċ tal-annimali ħajjin u, fejn meħtieġ, 
tissostitwixxi dan il-bejgħ bil-laħam;

9. Jiddeplora l-kundizzjonijiet fil-kontrolli tal-fruntieri fil-fruntieri ta' pajjiżi terzi fejn in-
nuqqas serju ta' faċilitajiet iwassal għal kjuwijiet twal u ta' tisħin żejjed, sitwazzjoni li 
tikkawża mwiet u tbatija orribbli għal ħafna annimali;
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10. Itenni s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea C-424/13 li l-kummerċjanti 
tal-UE jeħtieġ li jikkonformaw mar-Regolament sad-destinazzjoni finali anke meta 
kunsinna tkun ħalliet l-Unjoni; jemmen li tali trasport ta' annimali ħajjin għandu jiġi 
pprojbit sa meta tkun tista' tiġi ggarantita l-konformità; jitlob lill-Kummissjoni 
tippromwovi l-benessri tal-annimali fuq livell internazzjonali u tmexxi inizjattivi biex 
iżżid l-għarfien fost il-pajjiżi li mhumiex fl-UE;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jiżguraw li t-trasport tal-annimali jkun organizzat 
kif suppost, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet tat-temp u t-tip ta' trasport;

12. Jenfasizza li meta l-annimali jkunu meħtieġa li jinħattu għal perjodu ta' mistrieħ ta' 
24 siegħa f'pajjiżi terzi, l-organizzatur irid jidentifika post għall-mistrieħ b'faċilitajiet 
ekwivalenti għal dawk ta' post ta' kontroll tal-UE; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti 
jispezzjonaw dawn il-faċilitajiet b'mod regolari u ma japprovawx reġistri tal-vjaġġ jekk 
il-post propost għall-mistrieħ ma jkunx ġie kkonfermat li għandu faċilitajiet ekwivalenti 
għal dawk ta' post ta' kontroll tal-UE;

13. Jitlob lill-veterinarji uffiċjali fil-punti ta' ħruġ mill-UE jivverifikaw li l-annimali jinsabu 
fi stat tajjeb biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom u li l-vetturi u/jew il-bastimenti jissodisfaw 
ir-rekwiżiti tar-Regolament;

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-kundizzjonijiet matul it-trasport marittimu kif stabbilit 
mir-regolament kurrenti, u jitlob:

 lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti jkunu aktar rigorużi fil-proċeduri 
ta' ċertifikazzjoni u ta' approvazzjoni għall-bastimenti u jtejbu l-verifiki dwar 
kemm l-annimali jinsabu fi stat tajjeb biex jivvjaġġaw qabel kull tgħabbir;

 lill-Istati Membri jipprovdu lill-Kummissjoni pjanijiet dettaljati tal-faċilitajiet ta' 
spezzjoni tagħhom qabel ma jużaw kwalunkwe port bħala punt ta' ħruġ għall-
annimali, u lill-Kummissjoni tfassal lista ta' portijiet b'faċilitajiet adegwati ta' 
spezzjoni tal-annimali, abbażi ta' informazzjoni mill-Istati Membri;

 li veterinarju (jew mill-inqas tekniku tas-saħħa tal-annimali) ikun preżenti matul 
il-vjaġġi kollha li jsiru bil-baħar;

15. Jenfasizza barra minn hekk il-kundizzjonijiet ħżiena li hemm waqt it-trasport bit-triq, u 
jistieden:

– lill-Istati Membri jkunu aktar rigorużi fil-proċeduri ta' ċertifikazzjoni u ta' 
approvazzjoni għall-vetturi u fil-għoti taċ-ċertifikati ta' kompetenza lis-sewwieqa;

– lill-awtoritajiet kompetenti jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda vojt bejn il-qiegħ 
tad-diviżjoni u l-art tal-vettura jew bejn it-tarf ta' barra tad-diviżjoni u l-ħajt tal-
vettura, u li jkun hemm biżżejjed qiegħa nadifa matul il-vjaġġ kollu;

– lill-operaturi jiżguraw it-taħriġ bir-reqqa tas-sewwieqa li huwa vitali biex jiġi 
żgurat it-trattament korrett tal-annimali skont l-Anness IV;

16. Jinnota li, minkejja rakkomandazzjonijiet ċari mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà 
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fl-Ikel (EFSA), partijiet mir-Regolament mhumiex konformi mal-għarfien xjentifiku 
kurrenti; itenni t-talba tiegħu biex ir-regoli jiġu aġġornati fir-rigward tal-lakuni li jeżistu 
bejn il-leġiżlazzjoni u l-aktar evidenza xjentifika riċenti kif identifikat mill-EFSA; 
Jenfasizza, b'mod partikolari, dan li ġej:

 ventilazzjoni biżżejjed u kontroll adegwat tat-temperatura fil-vetturi kollha;

 sistemi xierqa tax-xorb, b'mod partikolari għall-annimali mhux miftuma;

 għoli minimu biżżejjed u speċifiku biex l-annimali ma jaħbtux rashom mas-saqaf;

 densitajiet imnaqqsa ta' bhejjem;

17. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu sostanzjalment il-konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 1/2005; jinsisti li l-Istati Membri li jidentifikaw ksur tal-implimentazzjoni xierqa 
tar-Regolament jużaw is-setgħat ta' infurzar b'saħħithom tagħhom previsti fl-
Artikolu 26 tiegħu sabiex jipprevjenu kwalunkwe rikorrenza ta' tali ksur; jistieden 
b'mod partikolari lill-Istati Membri jieħdu azzjonijiet korrettivi u japplikaw sanzjonijiet 
sabiex jevitaw it-tbatija tal-annimali u l-kompetizzjoni inġusta, inklużi s-sospensjoni 
jew l-irtirar ta' ċertifikat ta' awtorizzazzjoni ta' trasportatur, u jinfurmaw lill-
Kummissjoni b'dan;

18. Jistieden lill-Kummissjoni, bħala gwardjana tat-Trattati, tieħu azzjoni kontra l-Istati 
Membri li b'mod sistematiku jonqsu milli jimplimentaw u jinfurzaw ir-Regolament, u 
twettaq eżerċizzju ta' mmappjar tas-sistemi tas-sanzjonijiet, sabiex tiżgura li l-pieni 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal, wara li tikkonsulta lill-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali, 
lista tal-operaturi li jkunu ħatja ta' ksur ripetittiv u serju tar-Regolament, abbażi tar-
rapporti ta' spezzjoni u ta' implimentazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika u 
taġġorna din il-lista sikwit, u wkoll tippromwovi eżempji tal-aħjar prattika, kemm fit-
trasport kif ukoll fil-governanza;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tikkoopera mal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa 
tal-Annimali (OIE), l-EFSA u l-Istati Membri biex tappoġġja l-implimentazzjoni u l-
infurzar xieraq tar-Regolament 1/2005 sabiex tippromwovi djalogu msaħħaħ dwar il-
benessri tal-annimali waqt kwistjonijiet ta' trasport, b'konċentrazzjoni partikolari fuq:

 l-applikazzjoni aħjar tar-regoli tal-UE dwar il-benessri tal-annimali waqt it-
trasport, permezz ta' skambji tal-informazzjoni u tal-aħjar prattiki u l-involviment 
dirett tal-partijiet interessati;

 l-għoti ta' appoġġ lill-attivitajiet ta' taħriġ immirati lejn is-sewwieqa u l-kumpaniji 
tat-trasport;

 it-tixrid aħjar tal-Gwidi u l-Iskedi Informattivi dwar it-Trasport tal-Annimali, 
tradotti għal-lingwi kollha tal-UE;

 l-iżvilupp u l-użu ta' impenji volontarji min-negozji biex ikomplu jtejbu aktar il-
benessri tal-annimali waqt it-trasport;
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 żieda fl-iskambji ta' informazzjoni u tal-aħjar prattiki fost l-awtoritajiet nazzjonali 
biex jitnaqqas l-għadd ta' każijiet ta' ksur ikkawżat mill-kumpaniji tat-trasport u 
mis-sewwieqa;

21. Jiddispjaċih minħabba l-għadd baxx u insuffiċjenti ta' kontrolli u verifiki uffiċjali, u 
jemmen li l-għadd ta' spezzjonijiet annwali mmexxija mill-Uffiċċju Alimentari u 
Veterinarju għandu jiżdied; jappella għal sistema ta' monitoraġġ aktar effikaċi u aktar 
trasparenti, inkluż l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni miġbura permezz tas-Sistema 
tal-Kontroll tal-Kummerċ u tal-Esperti veterinarji (TRACES); jistieden bil-qawwa lill-
Kummissjoni tappoġġa studji dwar il-fattibbiltà teknika u s-sostenibbiltà finanzjarja tas-
sistemi ta' ġeolokalizzazzjoni tal-annimali biex ikunu jistgħu jiġu traċċati l-post fejn 
jinsabu u t-tul ta' żmien tal-vjaġġi fil-vetturi tat-trasport, kif ukoll kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità mal-iskedi tat-trasport;

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tapprova u tressaq proposta għal rieżami tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u 
operazzjonijiet relatati, bil-għan li jiġu stabbiliti mekkaniżmi msaħħa biex tiġi żgurata l-
konformità mill-Istati Membri mar-regoli għall-protezzjoni tal-annimali ħajjin waqt it-
trasport.
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