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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Il-Petizzjoni 0458/2006 minn Nicolás Antonio Porras Gómez (Spanjol), f’isem ‘Los 
Chicharreros’, fuq in-nuqqas tal-Gvern tal-Gżejjer Kanarji li jissodisfa l-leġiżlazzjoni 
ta’ l-UE dwar il-ħtiġiet tas-saħħa li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali ta’ l-
annimali miżmuma bħala annimali tad-dar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, li huwa ċ-Chiarman tal-grupp ta’ kaċċaturi ta’ fuq, ġibed l-
attenzjoni għar-Regolament tal-Gvern tal-Gżejjer Kanarji ta’ Marzu 1998 dwar il-prevenzjoni 
tar-rabja li tagħmel it-tilqim mill-ġdid kull sena obbligatorju qed tikser il-provvedimenti tar-
Regolament (KE) Nru 998/2003 fuq il-ħtiġiet tas-saħħa ta’ l-annimali li japplikaw għall-
moviment mhux kummerċjali ta’ l-annimali tad-dar u li jibdel id-Direttiva tal-Kunsill 
92/65/KEE u r-Regolamenti (KE) Nru 1994/2004 u 590/2006 li t-tnejn għandhom x’jaqsmu 
mal-lista tal-pajjiżi u t-territorji. Dak li ressaq il-petizzjoni jisħaq ukoll li r-Regolament tal-
Gvern tal-Gżejjer Kanarji jistipula li t-tilqim annwali jista’ jitwettaq biss fi kliniċi jew 
sptarijiet veterinarji għall-ħlas obbligatorju ta’ € 20 minkejja l-fatt li, skond dak li ressaq il-
petizzjoni, jeżisti tilqim ieħor irħas li huwa, barra minn hekk, validu għal tliet snin u li r-
regolament ta’ l-UE jispeċifika ‘veterinarju awtorizzat mill-awtorità kompetenti’. B’referenza 
għal serje ta’ inkonsistenzi oħra bejn ir-regoli tal-Gżejjer Kanarji u ta’ l-UE, dak li ressaq il-
petizzjoni qed jitlob lill-Parlament biex jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fil-31 ta’ Ottubru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

3.       It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill jarmonizza l-ħtiġiet 
tas-saħħa ta’ l-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali ta’ l-annimali tad-
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dar. Huwa jwaqqaf fost affarijiet oħra l-kundizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali li japplikaw 
għall-annimali tad-dar, meta jivvjaġġaw ma’ sidhom, kemm bejn l-Istati Membri jew wara d-
dħul jew id-dħul mill-ġdid fil-Komunità minn pajjiżi terzi. 
Dan ir-Regolament ma japplikax għall-movimenti fi ħdan l-istess Stat Membru.

Bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 998/2003, il-klieb, il-qtates u n-nemes meħudin minn Stat 
Membru għal Stat Membru ieħor iridu jkunu identifikati, akkumpanjati minn passaport 
maħruġ minn veterinarju awtorizzat mill-awtorità kompetenti li jiċċertifika t-tilqim jew it-
tilqim mill-ġdid kontra r-rabja validu jekk ikun applikat, skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-
laboratorju li jimmanifatturahom. Madankollu, għall-annimali li jkunu sejrin ir-Renju Unit, l-
Irlanda, l-Iżvezja u Malta, japplikaw ħtiġiet addizzjonali bħal ma huma t-testijiet tad-demm u 
t-trattament kontra l-parassiti.

Skond id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/91/KE, il-tilqim kontra r-rabja jtitqies bħala validu 
mid-data tal-tilqim mill-ġdid fejn il-tilqim ikun amministrat fiż-żmien tal-validità. Il-perjodu 
tal-validità ta’ vaċċina huwa indikat fid-dokumentazzjoni uffiċjali mehmuża mal-vaċċina 
awtorizzata kif ikun idetterminat wara valutazzjoni tad-dokumentazzjoni ta’ appoġġ 
ipprovduta fil-qafas ta’ l-awtorizzazzjoni tal-bejgħ mogħtija lil dik il-vaċċina skond id-
Direttiva 2001/82/KE. Għaldaqstant, dan il-perjodu jista’ jvarja skond il-vaċċina awtorizzata 
partikulari.

Rigward il-kwalifiki tal-veterinarju li joħroġ it-tilqim kontra r-rabja, ir-Regolament (KE) Nru 
998/2003 jistqarr b’mod ċar li t-tilqim kontra r-rabja jrid jitwettaq minn veterinarju awtorizzat 
mill-awtorità  kompetenti. Għaldaqstant l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru kkonċernat 
trid twaqqaf lista ta’ professjonisti li għandhom il-ħila jwettqu din l-attività. 

Madankollu, kif issemma hawn fuq, dawn il-provvedimenti kollha m’għandhomx japplikaw 
għall-movimenti nazzjonali. Skond l-istatus tar-rabja tagħhom, Stat Membru jista’ japplika 
regoli aktar stretti fuq bażi nazzjonali, jekk jinħassu meħtieġa, biex ikun assigurat kontroll 
aħjar tar-rabja. 


