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Emenda 28
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-
Ikel (European Food Safety Authority -
EFSA) adottat żewġ opinjonijiet fuq l-
aspetti tal-benesseri tas-sistemi ewlenin tal-
isturdament u tal-qtil ta’ ċerti speċi ta’ 
annimali, b’mod partikolari l-aspetti tal-
benesseri tas-sistemi ewlenin tal-
isturdament u tal-qtil tal-ispeċi ta’ annimali 
kummerċjali ewlenin, fl-2004 u dwar l-
aspetti tal-benesseri tas-sistemi ewlenin ta’ 
sturdament u qtil applikati għal ċriev 
imkabbra għal skopijiet kummerċjali, 
mogħoż, fniek, ngħam, papri, wiżżijiet u 
summien, fl-2006. Il-leġiżlazzjoni tal-
Komunità f’dan il-qasam għandha tiġi 
aġġornata sabiex tqis dawk l-opinjonijiet 
xjentifiċi. Ir-rakkomandazzjonijiet sabiex l-
użu tad-dijossidu tal-karbonju jitneħħa 
f’fażijiet għall-ħnieżer u t-tjur, kif ukoll it-
tneħħija f’fażijiet tal-isturdament permezz 
tal-banjijiet tal-ilma għat-tjur ma kinux 
inklużi fil-proposta minħabba li l-istima 
tal-impatt uriet li bħalissa ma kinux 
ekonomikament vijabbli fl-UE. Minbarra 
dan, rakkomandazzjonijiet oħra ma 
għandhomx ikunu parti minn dan ir-
Regolament minħabba li jirreferu għal 
parametri tekniċi li għandhom ikunu parti 
mill-miżuri ta’ implimentazzjoni jew tal-
kodiċi ta’ prattika tajba. Ir-
rakkomandazzjonijiet fuq il-ħut imkabbra 
fil-farms ma kinux inklużi fil-proposta 
minħabba li kien hemm ħtieġa għal 
opinjoni xjentifika oħra u evalwazzjoni 
ekonomika f’dan il-qasam.

(6) L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-
Ikel (European Food Safety Authority -
EFSA) adottat żewġ opinjonijiet fuq l-
aspetti tal-benesseri tas-sistemi ewlenin tal-
isturdament u tal-qtil ta’ ċerti speċi ta’ 
annimali, b’mod partikolari l-aspetti tal-
benesseri tas-sistemi ewlenin tal-
isturdament u tal-qtil tal-ispeċi ta’ annimali 
kummerċjali ewlenin, fl-2004 u dwar l-
aspetti tal-benesseri tas-sistemi ewlenin ta’ 
sturdament u qtil applikati għal ċriev 
imkabbra għal skopijiet kummerċjali, 
mogħoż, fniek, ngħam, papri, wiżżijiet u 
summien, fl-2006. Fl-2001 il-Kumitat 
Xjentifiku dwar is-Saħħa tal-Annimali u 
l-Benesseri tal-Annimali (SCAHAW) 
adotta rapport dwar il-Benesseri tal-
Annimali Miżmuma għall-Produzzjoni 
tal-Fer li kien jinkludi rapport dwar il-
metodi ta' qtil użati fil-farms li jipproduċu 
l-fer.  Il-leġiżlazzjoni tal-Komunità f’dan 
il-qasam għandha tiġi aġġornata sabiex tqis 
dawk l-opinjonijiet xjentifiċi. Ir-
rakkomandazzjonijiet sabiex l-użu tad-
dijossidu tal-karbonju jitneħħa f’fażijiet 
għall-ħnieżer u t-tjur, kif ukoll it-tneħħija 
f’fażijiet tal-isturdament permezz tal-
banjijiet tal-ilma għat-tjur ma kinux inklużi 
fil-proposta minħabba li l-istima tal-impatt 
uriet li bħalissa ma kinux ekonomikament 
vijabbli fl-UE. Minbarra dan, 
rakkomandazzjonijiet oħra ma għandhomx 
ikunu parti minn dan ir-Regolament 
minħabba li jirreferu għal parametri tekniċi 
li għandhom ikunu parti mill-miżuri ta’ 
implimentazzjoni jew tal-kodiċi ta’ prattika 
tajba. Ir-rakkomandazzjonijiet fuq il-ħut 
imkabbra fil-farms ma kinux inklużi fil-
proposta minħabba li kien hemm ħtieġa 



AM\758064MT.doc PE416.622v01-00

MT

għal opinjoni xjentifika oħra u 
evalwazzjoni ekonomika f’dan il-qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni SCAHAW fiha informazzjoni importanti rilevanti dwar il-qtil ta' annimali f'farms 
tal-fer fl-UE.

Emenda 29
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-ħut jippreżenta differenzi fiżjoloġiċi 
sostanzjali mill-annimali ta’ fuq l-art u l-
ħut imrobbi fil-farms jiġi mbiċċer u maqtul 
f’kuntest differenti ħafna, partikolarment 
fil-każ tal-proċess ta’ spezzjoni. Barra 
minn hekk, ir-riċerka fuq l-isturdament tal-
ħut hija ħafna inqas żviluppata minn dik 
għal speċi mrobbija oħrajn. Għandhom jiġu 
stabbiliti standards separati dwar il-
protezzjoni tal-ħut waqt il-qtil. Għalhekk, 
id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-ħut 
għandhom bħalissa jkunu limitati għall-
prinċipju ewlieni. Inizjattivi ulterjuri 
għandhom jikkunsidraw għażliet 
leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi u jistgħu 
jittieħdu mill-Komunità abbażi ta’ stima 
tar-riskju xjentifiku għat-tbiċċir u l-qtil ta’ 
ħut imwettqa mill-Awtorità Ewropea għas-
Sigurtà fl-Ikel filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
implikazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u 
amministrattivi.

(11) Il-ħut jippreżenta differenzi fiżjoloġiċi 
sostanzjali mill-annimali ta’ fuq l-art u l-
ħut imrobbi fil-farms jiġi mbiċċer u maqtul 
f’kuntest differenti ħafna, partikolarment 
fil-każ tal-proċess ta’ spezzjoni. Barra 
minn hekk, ir-riċerka fuq l-isturdament tal-
ħut hija ħafna inqas żviluppata minn dik 
għal speċi mrobbija oħrajn. Madankollu, 
għandhom jiġu stabbiliti standards separati 
dwar il-protezzjoni tal-ħut waqt il-qtil fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan
ir-Regolament. Għalhekk, id-
dispożizzjonijiet applikabbli għall-ħut sa 
dak iż-żmien għandhom ikunu limitati 
għall-prinċipju ewlieni. Dawn l-inizjattivi 
ulterjuri għandhom jikkunsidraw għażliet 
leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi u jistgħu 
jittieħdu mill-Komunità abbażi ta’ stima 
tar-riskju xjentifiku għat-tbiċċir u l-qtil ta’ 
ħut imwettqa mill-Awtorità Ewropea għas-
Sigurtà fl-Ikel filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
implikazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u 
amministrattivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għall-ewwel nofs tal-2009, l-Awtorità Ewropa għas-Sikurezza tal-Ikel - EFSA ser tadotta 7 
rapporti dwar l-isturdiment u l-qtil ta' speċi differenti ta' ħut imkabbra f'farms. Il-
Kummissjoni Ewropea għalhekk għandha tkun kapaċi tippubblika standards għall-qtil tal-ħut 
fi żmien sentejn.

Emenda 30
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. L-attivitajiet tal-kaċċa iseħħu f’kuntest 
fejn il-kundizzjonijiet tal-qtil huma 
differenti ħafna minn dawk użati għal 
annimali mrobbija u l-kaċċa hija soġġetta 
għal leġiżlazzjonijiet speċifiċi. Huwa 
għalhekk xieraq li l-qtil li jseħħ waqt il-
kaċċa jiġi eskluż mill-ambitu ta’ dan ir-
Regolament. 

14. L-attivitajiet tal-kaċċa iseħħu f’kuntest 
fejn il-kundizzjonijiet tal-qtil huma 
differenti ħafna minn dawk użati għal 
annimali mrobbija u l-kaċċa hija soġġetta 
għal leġiżlazzjonijiet nazzjonali speċifiċi. 
Qtil li jseħħ waqt il-kaċċa għandu 
għalhekk jiġi eskluż mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
għandu jiġi regolat minflok mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri.   

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-kaċċa taqa' fl-isfera ta' kompetenza tal-Istati Membri u hija koperta b'mod xieraq mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 31
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Skond il-mod kif jintużaw waqt il-
proċess tat-tbiċċir jew tal-qtil, xi metodi ta' 
stordament jistgħu jwasslu għall-mewt 

(24) Skond il-mod kif jintużaw waqt il-
proċess tat-tbiċċir jew tal-qtil, xi metodi ta' 
stordament jistgħu jwasslu għall-mewt 
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waqt li jkun qed jiġi evitat l-uġigħ jew 
jitnaqqas id-dwejjaq jew it-tbatija għall-
annimali. Bħala konsegwenza mhuwiex 
neċessarju li ssir distinzjoni bejn metodi 
riversibbli u mhux riversibbli ta’ 
sturdament.

waqt li jkun qed jiġi evitat l-uġigħ jew 
jitnaqqas id-dwejjaq jew it-tbatija għall-
annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi metodi ta' ggassjar użati fl-isturdiment/qtil tal-annimali għall-fer tagħhom huma 
riversibbli u l-annimali jerġgħu jiġu f'tagħhom. Billi m'hemm ebda pass ieħor fil-proċess tal-
qtil eż. żvinar, huwa possibbli li l-annimali jkomplu jitqaxxru filwaqt li jkunu f'sensihom.

Emenda 32
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Persunal imħarreġ sew u tas-sengħa 
itejjeb il-kundizzjonijiet li taħthom jiġu 
trattati l-annimali. Il-kompetenza rigward 
il-benesseri tal-annimali timplika għarfien 
tal-mudelli bażiċi ta’ mġiba u tal-ħtiġiet 
tal-ispeċi konċernati kif ukoll sinjali ta’ 
jekk l-annimal huwiex f’sensih u tas-
sensibilità tiegħu. Tinkludi wkoll 
kompetenza teknika rigward it-tagħmir ta’ 
sturdament użat. Il-persunal li joqtol l-
annimali għall-konsum mill-bniedem u l-
persuni li jissorveljaw il-qtil staġjonali tal-
annimali bil-fer għandhom għalhekk ikunu 
meħtieġa li jkollhom ċertifikat ta’ 
kompetenza relevanti fir-rigward tal-
operazzjonijiet li jwettqu. Madankollu, il-
ħtieġa ta’ ċertifikat ta’ kompetenza għal 
persunal ieħor li joqtol l-annimali tkun 
sproporzjonata għall-għanijiet segwiti.

(27) Persunal imħarreġ sew u tas-sengħa 
itejjeb il-kundizzjonijiet li taħthom jiġu 
trattati l-annimali. Il-kompetenza rigward 
il-benesseri tal-annimali timplika għarfien 
tal-mudelli bażiċi ta’ mġiba u tal-ħtiġiet 
tal-ispeċi konċernati kif ukoll sinjali ta’ 
jekk l-annimal huwiex f’sensih u tas-
sensibilità tiegħu. Tinkludi wkoll 
kompetenza teknika rigward it-tagħmir ta’ 
sturdament użat. Il-persunal li joqtol l-
annimali għall-konsum mill-bniedem u 
għall-produzzjoni tal-fer għandhom 
għalhekk ikunu meħtieġa li jkollhom 
ċertifikat ta’ kompetenza relevanti fir-
rigward tal-operazzjonijiet li jwettqu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-biċċeriji l-istaff kollu li jitratta jew joqtol l-annimali jiħtieġ ċertifikat ta' kompetenza.
M'hemm ebda raġuni għala persuni li jitrattaw annimali għall-fer m'għandux jintalab 
minnhom l-istess rekwiżit.

Emenda 33
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Persunal b’diversi snin ta’ esperjenza 
huwa preżunt li għandu ċertu livell ta’ 
kompetenza. Għalhekk għandu jiġi 
pprovdut perjodu transitorju għar-rekwiżiti 
ta’ ċertifikat ta’ kompetenza f’dan ir-
Regolament fil-każ ta’ dan il-persunal.

(28) Persunal b’diversi snin ta’ esperjenza 
huwa preżunt li għandu ċertu livell ta’ 
kompetenza. Għalhekk għandu jiġi 
pprovdut perjodu transitorju ta' mhux 
aktar minn sena għar-rekwiżiti ta’ 
ċertifikat ta’ kompetenza f’dan ir-
Regolament fil-każ ta’ dan il-persunal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diversi snin ta' esperjenza jistgħu jfissru prattika ħażin mingħajr taħriġ li twassal għal 
nuqqas fil-benesseri tal-animali involuti u għandu jkun hemm limitu ta' żmien sabiex jiġi 
sodisfatt ir-rekwiżit ta' din id-dispożizzjoni importanti.

Emenda 34
John Bowis

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-biċċeriji mobbli jnaqqsu l-ħtieġa li 
l-annimali jinġarru għal distanzi twal u 
għalhekk jistgħu jikkontribwixxu sabiex 
jiġi mħares il-benesseri tal-annimali. Iżda, 
r-restrizzjonijiet tekniċi għall-biċċeriji 
mobbli huma differenti minn dawk tal-

(34) Il-biċċeriji mobbli jnaqqsu l-ħtieġa li 
l-annimali jinġarru għal distanzi twal u 
għalhekk jikkontribwixxu sabiex jiġi 
mħares il-benesseri tal-annimali. L-Istati 
Membri għandhom għaldaqstant 
jappoġġjaw u jinkoraġġixxu l-iżvilupp 
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biċċeriji fissi u bħala konsegwenza jistgħu 
jiġu adottati regoli tekniċi. Għalhekk, dan 
ir-Regolament għandu jipprovdi għall-
possibilità li jiġu stabbiliti derogi li 
jeżentaw biċċeriji mobbli mir-rekwiżiti 
dwar il-bini, it-tqassim u t-tagħmir għall-
biċċeriji.

ulterjuri kif ukoll żieda fl-użu ta’ biċċeriji 
mobbli. Iżda, r-restrizzjonijiet tekniċi 
għall-biċċeriji mobbli huma differenti minn 
dawk tal-biċċeriji fissi u bħala 
konsegwenza jistgħu jiġu adottati regoli 
tekniċi. Għalhekk, dan ir-Regolament 
għandu jipprovdi għall-possibilità li jiġu 
stabbiliti derogi li jeżentaw biċċeriji 
mobbli mir-rekwiżiti dwar il-bini, it-
tqassim u t-tagħmir għall-biċċeriji sakemm
il-benesseri tal-annimali ma jiġix 
kompromess.. Il-Kummissjoni, sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2013, 
għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
dwar iż-żieda ta’ biċċeriji mobbli fi ħdan 
il-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċeriji mobbli għandhom inaqqsu l-istress li joħolqu l-attivitajiet tat-trattament u tat-
trasport tal-annimali qabel it-tbiċċir, u għaldaqstant iċekknu wkoll ir-riskju ta’ laħam ta’ 
kwalità inferjuri. Madanakollu, għandu jiġi assigurat li r-rekwiżiti kollha relatati mal-
benesseri tal-annimali jiġu rrispettati anke f'biċċeriji mobbli.

Emenda 35
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Huma neċessarji linjigwida sabiex 
jipprovdu lill-operaturi u lill-awtoritajiet 
kompetenti b’informazzjoni speċifika dwar 
il-bini, it-tqassim u t-tagħmir tal-biċċeriji 
sabiex jiġi assigurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għall-annimali, waqt li 
jinżammu l-istess kundizzjonijiet għall-
operaturi. Huwa għalhekk neċessarju li l-
Komunità tawtorizza lill-Kummissjoni 
sabiex tadotta dawn il-linjigwida.

(36) Huma neċessarji linjigwida sabiex 
jipprovdu lill-operaturi u lill-awtoritajiet 
kompetenti b’informazzjoni speċifika dwar 
il-bini, it-tqassim u t-tagħmir tal-biċċeriji u 
farms li jipproduċu l-fer sabiex jiġi 
assigurat livell għoli ta’ protezzjoni għall-
annimali, waqt li jinżammu l-istess 
kundizzjonijiet għall-operaturi. Huwa 
għalhekk neċessarju li l-Komunità 
tawtorizza lill-Kummissjoni sabiex tadotta 
dawn il-linjigwida.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżentazzjoni tal-farms li jipproduċu l-fer tkun minn din id-dsipożizzjoni tkun inkonsistenti 

Emenda 36
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Progress xjentifiku u tekniku rigward 
it-trattament u t-trażżin tal-annimali fil-
biċċeriji jsir regolament. Huwa għalhekk 
importanti li l-Komunità tawtorizza lill-
Kummissjoni sabiex temenda r-rekwiżiti 
applikabbli għall-immaniġġjar u t-trażżin 
tal-annimali qabel it-tbiċċir waqt li 
jinżamm livell uniformi u għoli ta’
protezzjoni għall-annimali.

(38) Progress xjentifiku u tekniku rigward 
it-trattament u t-trażżin tal-annimali fil-
biċċeriji jsir regolament u f'farms li 
jipproduċu l-fer. Huwa għalhekk 
importanti li l-Komunità tawtorizza lill-
Kummissjoni sabiex temenda r-rekwiżiti 
applikabbli għall-immaniġġjar u t-trażżin 
tal-annimali qabel il-qtil waqt li jinżamm 
livell uniformi u għoli ta’ protezzjoni 
għall-annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżentazzjoni tal-farms li jipproduċu l-fer minn din id-dispożizzjoni tkun inkonsistenti. Il-
kelma 'tbiċċir' hija definita fir-Regolament bħala ' il-qtil tal-annimali għall-konsum mill-
bniedem' u għalhekk teskludi l-annimali li jinqatlu fil-farms li jipproduċu l-fer minn din id-
dispożizzjoni.

Emenda 37
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Hemm bżonn ta’ linjigwida sabiex l- (39) Hemm bżonn ta’ linjigwida sabiex l-
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operaturi u l-awtoritajiet kompententi jiġu 
pprovduti b’informazzjoni speċifika dwar 
l-immaniġġjar u t-trażżin tal-annimali 
qabel il-qatla sabiex jiġi assigurat livell 
għoli ta’ protezzjoni għall-annimali waqt li 
jinżammu l-istess kundizzjonijiet għall-
operaturi kollha. Huwa għalhekk 
neċessarju li l-Komunità tawtorizza lill-
Kummissjoni sabiex tadotta dawn il-
linjigwida.

operaturi u l-awtoritajiet kompententi jiġu 
pprovduti b’informazzjoni speċifika dwar 
l-immaniġġjar u t-trażżin tal-annimali 
qabel il-qtil sabiex jiġi assigurat livell għoli 
ta’ protezzjoni għall-annimali waqt li 
jinżammu l-istess kundizzjonijiet għall-
operaturi kollha. Huwa għalhekk 
neċessarju li l-Komunità tawtorizza lill-
Kummissjoni sabiex tadotta dawn il-
linjigwida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni tal-Emenda 6.

Emenda 38
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iżda, rigward il-ħut, japplika biss l-
Artikolu 3(1).

Rigward il-ħut, japplika biss 
temporanjament l-Artikolu 3(1). 
Madanakollu, l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta, fi żmien ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, 
proposta leġiżlattiva dwar l-istandards 
għall-ħarsien tal-ħut fil-mument tal-qtil.

Or. en

Emenda 39
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “operazzjonijiet relatati” tfisser (b) “operazzjonijiet relatati” tfisser 



AM\758064MT.doc PE416.622v01-0011/27 AM\

MT

operazzjonijiet bħall-immaniġġjar, iż-
żamma, it-trażżin, l-isturdament u l-iżvinar 
tal-annimali li jseħħu fil-kuntest u fil-post 
fejn dawn ikunu sejrin jinqatlu;

operazzjonijiet bħall-ħatt, l-immaniġġjar, 
iż-żamma, it-trażżin, l-isturdament u l-
iżvinar tal-annimali li jseħħu fil-kuntest u 
fil-post fejn dawn ikunu sejrin jinqatlu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħatt huwa parti mill-operazzjonijiet relatati u għalhekk għandu jissemma fid-definizzjoni. 

Emenda 40
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) “biċċerija” tfisser kwalunkwe 
stabbiliment użat għat-tbiċċir tal-annimali 
ta’ fuq l-art;

(k) “biċċerija” tfisser kwalunkwe 
stabbiliment użat għat-tbiċċir tal-annimali 
ta’ fuq l-art u annimali mrobbija għall-
produzzjoni tal-fer;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' biċċerija hemm bżonn li tinkludi il-qtil ta' annimali tal-fer inkella dawn jiġu 
esklużi minn ħafna mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament propost. Jekk id-definizzjoni ma 
tinbidilx, il-Kapitolu 3 kollu ma jkunx japplika għall-annimali tal-fer.

Emenda 41
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) “annimali bil-fer” tfisser annimali mill-
ispeċi tal-mammiferi mrobbija 
primarjament għall-produzzjoni tal-fer 

(m) “annimali bil-fer” tfisser annimali mill-
ispeċi tal-mammiferi mrobbija 
primarjament għall-produzzjoni tal-fer 
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bħall-minks, farretti, volpi, rakkuni, coypu 
u ċinċilli;

bħall-minks, farretti, volpi, rakkuni, klieb 
rakuni, coypu, fniek u ċinċilli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' żewġ speċi mrobbija għall-fer tagħhom fl-UE tgħin fil-konsistenza.

Emenda 42
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-annimali għandhom ikunu suġġetti 
għall-ħarsien waqt il-perjodu qabel u 
wara li jwelldu.

Or. pl

Emenda 43
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
meta dawn il-metodi jiġu preskritti minn 
riti reliġjużi, l-annimali jistgħu jinqatlu 
mingħajr ma jiġu storduti qabel, sakemm 
il-qtil isir f’biċċerija.

imħassar

Iżda l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma japplikawx din id-deroga.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fir-rapport tagħha tal-2004 dwar "Aspetti ta' Benesseri fil-metodi ta' sturdiment u ta' qtil ta' 
annimali" l-ESFA qalet li "Waqt il-perjodu meta l-annimal, li għonqu jkun tħanxar, ikun 
għadu f'sensih, hemm ċans kbir li jinqalgħu problemi serji ta' benesseri billi l-annimal ikun 
qed isofri anzjetà, uġiegħ, dieqa u forom oħra ta' tbatija", u għalhekk, il-qtil ta' annimal 
mingħajr strudiment imur kontra r-rekwiżiti tal-prinċipji bażiċi ta' dan ir-regolament 
imsemmija fl-Artikolu 3.1: "L-annimali għandhom ikunu meħlusin minn kwalunkwe uġigħ, 
dieqa jew tbatija li tista’ tiġi evitata waqt il-qatla tagħhom u operazzjonijiet relatati".

Emenda 44
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-isturdament jista’ jitwettaq 
f’konformità mal-metodi stabbiliti fl-
Anness I.

1. L-isturdament jista’ jitwettaq 
f’konformità mal-metodi stabbiliti fl-
Anness I.

Barra minn hekk, it-teknika tal-banjijiet 
tal-ilma elettriċi għat-tjur fi ħdan il-
Komunità għandha tiġi pprojbita mill-1 
ta’ Jannar 2018. Biċċeriji żgħar 
għandhom jingħataw derogi jekk huma 
jikkonformaw mal-paragrafu 5 tal-Anness 
II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hekk kif rikonoxxut mill-EFSA, x-xkiel tal-għasafar ħajjin, flimkien mal-użu ta' banju ilma 
elettriku, hija operazzjoni li tweġgħa u ta' stressanti u għandha tiġi evitata. Il-ġustifikazzjoni 
tal-Kummissoni kontra t-twaqqif gradwali ta' din it-teknika hija n-nuqqas ta' alternattivi 
ekonomikament vijabbli. Fil-fatt it-tekniki ta' ggassjar qed jiġu żviluppati u ser ikun possibbli
li jieħdu post il-banjijiet elettriċi fi ftit snin f'biċċeriji kbar u medji. F'biċċeriji żgħar fejn l-
ispejjeż tal-isturdiment bil-gass ikun wisq għali, l-linji ta' xkiel eżistenti għandhom jitjiebu 
sabiex is-sofferenza tal-għasafar tonqos.



AM\758064MT.doc PE416.622v01-00

MT

Emenda 45
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Anness I jista’ jiġi emendat 
b’konformità mal-proċeduri li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu 22(2) 
sabiex jikkunsidra l-progress xjentifiku u 
tekniku.

3. L-Anness I jista’ jiġi emendat 
b’konformità mal-proċeduri regolatorji bi 
skrutinju li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 22(2) sabiex jikkunsidra l-
progress xjentifiku u tekniku.

Or. en

Emenda 46
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-qtil ta' annimali bil-fer 
L-adozzjoni ta' din l-emenda titlob li 
jitħassar l-Artikolu 7(3) tal-proposta tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm ebda raġuni għala l-persunal involut fil-qtil tal-annimali fil-farms li jipproduċu l-fer 
m'għandux ikun suġġett għall-istess kriterji ta' dak impjegat f'biċċeriji. 
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Emenda 47
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kapaċità massima għal kull linja għat-
tbiċċir;

(a) il-kapaċità massima għal kull linja għat-
tbiċċir u għall-farms li jipproduċu l-fer;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Annimali fil-farms li jipproduċu l-fer jinqatlu waqt perjodu qasir hekk kif ikunu lestew il-ħrif 
tal-ewwel xitwa tagħhom u għalhekk ħafna eluf ta' annimali jistgħu jinqatlu fi ftit ġranet.
Huwa essenzjali li jkun hemm rata massima ta' qtil f'din it-tip ta' operazzjoni sabiex jiġu 
evitati sitwazzjonijiet ta' qtugħ fil-qasir u kundizzjonijiet fqar ta' benesseri.

Emenda 48
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi għadhom jiffilmjaw il-post 
fejn isir il-qtil u għandhom iżommu r-
rekordings għal bejn 7 u 14-il jum.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għarfien li qed jiġu filmjati għandu jiżgura aktar dixxiplina fors il-ħaddiema tal-biċċeriji 
mill-preżenza ta' uffiċjal għall-benesseri tal-annimali mħallas mill-istess baġit li jintuża 
għall-operazzjonijiet ta' tbiċċir.
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Emenda 49
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-operaturi ta' farms tal-fer 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti bil-quddiem meta l-annimali 
għandhom jinqatlu sabiex jipperemettu li 
jsir monitoraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti l-kbira tal-annimali fil-farms li jipproduċu l-fer jinqatlu waqt perjodu qasir hekk kif 
ikunu lestew il-ħrif tal-ewwel xitwa tagħhom. Perjodu ieħor ta' qtil isir wara l-istaġun tat-
tgħammir. Għalhekk, b'differenza mill-operazzjonijiet l-oħrajn ta' tbiċċir li jsiru matul is-
sena, il-qtil tal-annimali tal-fer isir fi ftit ġranet. Huwa essenzjali li l-awtoritajiet kompetenti 
jiġu notifikati sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ.

Emenda 50
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-operaturi ta' farms tal-fer 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti bil-quddiem meta l-annimali 
għandhom jinqatlu sabiex jipperemettu li 
jsir monitoraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti l-kbira tal-annimali fil-farms li jipproduċu l-fer jinqatlu waqt perjodu qasir ta' hekk 
kif ikunu lestew il-ħrif tal-ewwel xitwa tagħhom. Perjodu ieħor ta' qtil isir wara l-istaġun tat-
tgħammir. Għalhekk, b'differenza mill-operazzjonijiet l-oħrajn ta' tbiċċir li jsiru matul is-
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sena, il-qtil tal-annimali tal-fer isir fi ftit ġranet. Huwa essenzjali li l-awtoritajiet kompetenti 
jiġu notifikati sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ.

Emenda 51
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-operaturi ta' farms tal-fer 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti bil-quddiem meta l-annimali 
għandhom jinqatlu sabiex jipperemettu li 
jsir monitoraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti l-kbira tal-annimali fil-farms li jipproduċu l-fer jinqatlu waqt perjodu qasir ta' hekk 
kif ikunu lestew il-ħrif tal-ewwel xitwa tagħhom. Perjodu ieħor ta' qtil isir wara l-istaġun tat-
tgħammir. Għalhekk, b'differenza mill-operazzjonijiet l-oħrajn ta' tbiċċir li jsiru matul is-
sena, il-qtil tal-annimali tal-fer isir fi ftit ġranet. Huwa essenzjali li l-awtoritajiet kompetenti 
jiġu notifikati sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ.

Emenda 52
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe regola dettaljata neċessarja 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, inkluż għat-tbiċċir jew għall-
qtil tal-ħut, għandha tiġi adottata 
f’konformità mal-proċedura li hemm 
referenza għaliha fl-Artikolu 22(2).

Kwalunkwe regola dettaljata neċessarja 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament tista' tiġi adottata f’konformità 
mal-proċedura li hemm referenza għaliha 
fl-Artikolu 22(2).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ tal-annimali l-oħrajn kollha, it-tbiċċir jew il-qtil tal-ħut għandu jiġi regolat 
permezz tal-proċedura ta' kodeċiżjoni, ara l-EM tal-Artikolu 1. 

Emenda 53
Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, b'kunsiderazzjoni għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha. 

Or. en

Emenda 54
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2018, l-
Artikolu 11(1) għandu japplika biss għal 
biċċeriji ġodda jew għal kwalunkwe bini, 
tqassim jew tagħmir ġdid kopert mir-regoli 
stabbiliti fl-Anness II li ma daħlux fis-seħħ 
qabel id-data ta’ [applikazzjoni/dħul fis-
seħħ] ta’ dan ir-Regolament.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2018, l-
Artikolu 11(1) għandu japplika biss għal 
biċċeriji ġodda jew għal kwalunkwe bini, 
jew tqassim kopert mir-regoli stabbiliti fl-
Anness II li ma daħlux fis-seħħ qabel id-
data ta’ [applikazzjoni/dħul fis-seħħ] ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx ħtieġa li t-tgħamir (eż. It-tgħamir elettriku għall-istrudiment imsemmi fl-Anness II 
(4)) ikollu l-istess deroga bħall-bini.
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Emenda 55
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu għal ċertifikati 
ta’ kompetenza, kif hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 18, li għandhom 
jinħarġu mingħajr eżami lill-persuni li juru 
esperjenza professjonali mhux interrotta 
relevanti ta’ mill-anqas [għaxar] snin.

2. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu għal ċertifikati 
ta’ kompetenza, kif hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 18, li għandhom 
jinħarġu wara eżami simplifikata tal-
persuni li juru esperjenza professjonali 
mhux interrotta relevanti ta’ mill-anqas 
[għaxar] snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu 'kontiwnu ta' esperjenza professjonali ta' talanqas [għaxar] snin' mhux garanzija ta' 
kompetenza u jista' jfisser li l-prattika ħażina fil-fatt rabbiet l-għeruq. Dawk kollha involuti 
fil-qtil għandhom jiġu eżaminati sabiex l-ispirtu tal-liġi jinżamm.

Emenda 56
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sal-1 ta' Jannar 2013 il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill
dwar iż-żieda fl-użu ta' biċċeriji mobbli fi 
ħdan il-Komunità, li jiżgura li qed 
jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha f'dawn l-
unitajiet mobbli sabiex il-benesseri tal-
annimali ma jiġix kompromess. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-biċċeriji mobbli għandhom inaqqsu l-istress li joħolqu l-attivitajiet tal-itrattar u tat-
trasport tal-annimali qabel it-tbiċċir, u għaldaqstant iċekknu wkoll ir-riskju ta’ laħam ta’ 
kwalità inferjuri. Għal annimali fraġli bħal tiġieġ tal-bajd u baqar tal-ħalib eżawriti, dawn 
huma mezz importanti sabiex jiġi evitat trasport li jweġgħa, li spiss jirriżulta fi ksur jew 
waqgħat. Barra minn hekk, dawn jipprovdu benefiċċji ambjentali fir-rigward ta’ tnaqqis fid-
degradazzjoni ambjentali.

Emenda 57
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Anness I – tabella 2 – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni
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No Punt 2. Deskrizzjoni Kategorija ta’ annimali Parametri Ewlenin Specific requirements of
Chapter II of this Anness

2 Qtil 
elettriku 
mir-ras 
għad-dahar

L-esponiment tal-ġisem kollu għall-kurrent li fl-istess 
ħin jiġġenera forma epilettika ġeneralizzata fuq l-
EEG (sturdament) u l-fibrillazzjoni jew il-waqfien 
tal-qalb (qtil).

L-ispeċi kollha ħlief il-
ħrief u l-qżieqeż żgħar 
ta’ inqas minn 5 kg piż 
ħaj u baqar.

Kurrent minimu (A jew mA).
Voltaġġ minimu (V).
Frekwenza massima (Hz).
Ħin minimu ta’ esponiment.
Frekwenza tal-kalibrar tat-tagħmir.
L-aħjar użu tal-fluss tal-kurrent.
Il-prevenzjoni tax-xokkijiet elettriċi 
qabel l-isturdament.

Punt 3.

Punt 4 għall-volpi u 
ċinċilli.

Emenda

No Punt 2. Deskrizzjoni Kategorija ta’ annimali Parametri Ewlenin Specific requirements of
Chapter II of this Anness

2 Qtil 
elettriku 
mir-ras 
għad-dahar

L-esponiment tal-ġisem kollu għall-kurrent li fl-istess 
ħin jiġġenera forma epilettika ġeneralizzata fuq l-
EEG (sturdament) u l-fibrillazzjoni jew il-waqfien 
tal-qalb (qtil).

L-ispeċi kollha ħlief il-
ħrief u l-qżieqeż żgħar 
ta’ inqas minn 5 kg piż 
ħaj, baqar u annimali 
tal-fer.

Kurrent minimu (A jew mA).
Voltaġġ minimu (V).
Frekwenza massima (Hz).
Ħin minimu ta’ esponiment.
Frekwenza tal-kalibrar tat-tagħmir.
L-aħjar użu tal-fluss tal-kurrent.
Il-prevenzjoni tax-xokkijiet elettriċi 
qabel l-isturdament.

Punt 3.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza hija ċara li l-qtil tal-volpi b'xokk elettirku mhux ħanin. L-Istat ta' New York 
ipprojbixxa dan il-metodu. Il-Veterninarju Dr Butterworth jgħid: 'Il-qtil b'xokkijiet elettriċi 
jenħtieġ ristrezzjoni konsiderevoli, kif ukoll l-użu ta' elettrodi imdaħħla fit-toqob tal-ġisem 
f'ċerti speċi. Jekk jiġi pprovokat attakk tal-qalb mingħajr ma l-annimal l-ewwel jintilef minn 
sensih ikun hemm potenzjal għal uġiegħ u dwejjaq kbar. It-tgħamir tal-għoti tax-xokkijiet 
ekettriċi huwa ta' periklu għal min joperaħ.'  L-American Veterinary Medical Association ma 
taqbilx mal-qtil b'xokkijiet elettriċi b'dan il-mod. Hi tgħid: 'Tekniki li japplikaw kurrent 
elettriku mir-ras sad-denb... mhumiex aċċettabbli.' L-istess tħassib jeżisti dwar il-qtil 
b'xokkijiet elettriċi mill-'widna sad-denb' taċ-ċinċilli.

Emenda 58
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Anness I – kapitlu II – paragrafu 4 – subparagrafu 4.2 u 4.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.2 Volpi imħassar
L-elettrodi għandhom jitwaħħlu fil-ħalq u 
fir-rektum b’kurrent ta’ valur minimu ta’ 
0,3 amperes u vultaġġ minimu ta’ 110 volt 
għal mill-inqas tliet sekondi.
4.3 Ċinċilli
L-elettrodi għandhom jitwaħħlu fil-widna 
u mad-denb b’kurrent ta’ valur minimu 
ta’ 0,57 amperes għal mill-anqas 
60 sekonda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 17.
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Emenda 59
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Anness I – kapitlu II – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-monossidu tal-karbonju (sors pur jew 
assoċjat ma’ gassijiet oħra) għall-
annimali bil-fer

imħassar

8.1 L-annimali għandhom jinżammu taħt 
superviżjoni viżiva l-ħin kollu.
8.2 Għandhom jiddaħħlu wieħed wieħed 
u għandu jiġi assigurat li qabel jiddaħħal 
l-annimal li jmiss, dak preċedenti ma 
jkunx f’sensih jew ikun mejjet.
8.3 L-annimali għandhom jibqgħu fil-
kompartiment sakemm dawn ikunu mietu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi 19 u 20.

Emenda 60
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Anness I – kapitlu II – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-monossidu tal-karbonju assoċjat ma’ 
gassijiet oħra għall-annimali bil-fer

imħassar

9.1 Il-gass prodott minn magna adattata 
apposta għal dak il-għan jista’ jintuża 
kemm-il darba t-testijiet ikunu wrew li l-
gass użat:
(a) ikun ġie mkessaħ b’mod xieraq;
(b) ikun ġie ffiltrat biżżejjed
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(c) huwa ħieles minn kwalunkwe 
komponent jew gass irritanti.
9.2 L-annimali ma għandhomx jitqiegħdu 
fil-kamra sakemm tkun intlaħqet il-
konċentrazzjoni minima tal-monossidu 
tal-karbonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

See amendment 20.

Emenda 61
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 –  subparagrafu 1.2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-mammiferi, ħlief il-lagomorfi, 
il-ħin totali tal-ġarr miżjud mal-ħin bejn il-
ħatt u t-tbiċċir ma għandux jaqbeż:

Fil-każ tal-mammiferi, ħlief il-lagomorfi, 
il-ħin totali tal-ġarr miżjud mal-ħin bejn il-
ħatt u t-tbiċċir ma għandux jaqbeż:

(a) id-19-il siegħa għall-annimali li 
mhumiex miftumin;

(a) sagħtejn għall-annimali li mhumiex 
miftumin;

(b) l-24 siegħa għall-ekwidi u għall-
ħnieżer;

(b) 12-il siegħa għall-ekwidi u għall-
ħnieżer;

(c) 29 siegħa għall-annimali li jixtarru. (c) 12-il siegħa għall-annimali li jixtarru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva attwali dwar it-tbiċċir tal-annimali tgħid fl-Anness A (I)(6) li annimali mhux 
miftuma għandhom jinqatlu fi żmien sagħtejn. Għall-ekwidi, il-ħnieżer u l-annimali li jixtarru 
iż-żmien massimu huwa ta' 12-il siegħa.
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Emenda 62
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – subparagrafu 1.5 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) annimali tal-ħalib li qed ireddgħu 
għandhom jinqatlu f'biċċerija mobbli fi 
żmien 12-il siegħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-annimali tal-ħalib li qed ireddgħu jgħaddu minn tbatija kbira waqt it-trasport, u jekk ma 
jinħelbux kull 12-il siegħa, minħabba l-iżvilupp limitat tal-muskoli ta' wara tagħhom u l-
isforzi permanenti sabiex iżommu l-bilanċ waqt it-trasport. Dawn spiss jaqgħu fil-vetturi u 
jkunu esposti għal aktar sofferenza meta jaslu l-biċċerija biex jinqatlu. Għalhekk, il-biċċeriji 
mobbli għamdhom jiġu żviluppati b'mod li d-disinn u t-tgħamir tagħhom iqis il-benesseri tal-
annimali b'mod sħiħ. Din iż-żieda għandha ssir b'konsegwenza ta' dan.

Emenda 63
Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mojca Drčar Murko, Bart Staes

Proposta għal regolament
Anness IV – tabella
Test propost mill-Kummissjoni

Operazzjonijiet ta’ tbiċċir elenkati fl-
Artikolu 7(2)

Suġġetti għall-eżami tal-kompetenza

L-operazzjonijiet kollha elenkati fl-
Artikolu 7 (2) (a) sa (f).

L-imġiba tal-annimali, is-sofferenza tal-
annimali, jekk l-annimal ikunx f’sensih u s-
sensibilità tiegħu, l-istress fl-annimali.

(a) it-trattament u l-kura tal-annimali qabel 
jitrażżnu
(b) it-trażżin tal-annimali għall-għanijiet tal-
isturdament jew il-qtil

Aspetti prattiċi ta’ mmaniġġjar u jew ta’ 
trażżin.

(c) l-isturdament tal-annimali Aspetti prattiċi tat-tekniki tal-isturdament. 
Metodi ta’ riżerva ta’ sturdament u/jew 
metodi ta’ qtil. Iż-żamma tat-tagħmir tal-
isturdament u/jew tal-qtil.

(d) il-valutazzjoni tal-isturdament effettiv; Monitoraġġ tal-effikaċja tal-isturdament. 
Metodi ta’ riżerva ta’ sturdament u/jew 
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metodi ta’ qtil.

(e) it-trażżin jew l-irfigħ ta’ annimali ħajjin; Aspetti prattiċi ta’ mmaniġġjar u jew ta’ 
trażżin.

(f) l-iżvinar tal-annimali ħajjin; Monitoraġġ tal-effikaċja tal-isturdament. 
Metodi ta’ riżerva ta’ sturdament u/jew 
metodi ta’ qtil.

Emenda

Operazzjonijiet ta’ tbiċċir elenkati fl-
Artikolu 7(2)

Suġġetti għall-eżami tal-kompetenza

L-operazzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 7 
(2) (a) sa (fa).

L-imġiba tal-annimali, is-sofferenza tal-
annimali, jekk l-annimal ikunx f’sensih u s-
sensibilità tiegħu, l-istress fl-annimali.

(a) it-trattament u l-kura tal-annimali qabel 
jitrażżnu
(b) it-trażżin tal-annimali għall-għanijiet tal-
isturdament jew il-qtil 

Aspetti prattiċi ta’ mmaniġġjar u jew ta’ 
trażżin.

(c) l-isturdament tal-annimali Aspetti prattiċi tat-tekniki tal-isturdament. 
Metodi ta’ riżerva ta’ sturdament u/jew 
metodi ta’ qtil. Iż-żamma tat-tagħmir tal-
isturdament u/jew tal-qtil. 

(d) il-valutazzjoni tal-isturdament effettiv; Monitoraġġ tal-effikaċja tal-isturdament. 
Metodi ta’ riżerva ta’ sturdament u/jew 
metodi ta’ qtil.

(e) it-trażżin jew l-irfigħ ta’ annimali ħajjin; Aspetti prattiċi ta’ mmaniġġjar u jew ta’ 
trażżin.

(f) l-iżvinar tal-annimali ħajjin; Monitoraġġ tal-effikaċja tal-isturdament. 
Metodi ta’ riżerva ta’ sturdament u/jew 
metodi ta’ qtil.

(fa) il-qtil ta' annimali tal-fer Aspetti prattiċi ta’ mmaniġġjar u jew ta’ 
trażżin tal-annimali.

Aspetti prattiċi tat-tekniki tal-isturdament.

Metodi ta’ riżerva ta’ sturdiment u/jew 
metodi ta’ qtil.

Iż-żamma tat-tagħmir tal-isturdiment u/jew 
tal-qtil.

Monitoraġġ tal-effikaċja tal-isturdiment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 11 u b'konsistenza sabiex jiġi żgurat li l-aspetti kollha tal-qtil ta' annimali tal-
fer qed jiġu koperti. 
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