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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Minħabba għarfien ġdid dwar l-aspetti etoloġiċi taż-żamma ta' annimali tal-laboratorji, kif 
ukoll applikazzjonijiet ġodda tal-użu tal-annimali, b'mod partikulari fil-qasam tal-inġinerija 
ġenetika, ir-reviżjoni tad-Direttiva 86/609/KE saret kwistjoni urġenti, minkejja li f'dak iż-żmien 
kienet ilħuq storiku ta' objettiv u minn dak iż-żmien sar progress tajjeb, b'mod partikulari fir-
rigward tal-introduzzjoni tal-prinċipjji 3Rs (sostituzzjoni, tnaqqis u rfinar). 

F'isem il-Kumitat ENVI, nilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tad-
Direttiva. Fiha miżuri ta' valur li jtejbu l-ġid tal-annimali, filwaqt li jintroduċu regolamenti aktar 
stretti flimkien ma' prinċipji aċċettati internazzjonalment dwar tekniki umani ta' esperimenti u 
xjenza tajba. Tkopri ħafna kwistjonijiet rigward il-ħarsien tal-annimali użati għall-esperimenti u 
għal skopijiet xjentifiċi. Madankollu hemm oqsma fejn il-proposta tal-Kummissjoni trid tissaħ
ħaħ.

Mil-lat tal-ġid għall-annimali, nilqa' b'sodisfazzjon l-estensjoni tal-ambitu tad-Direttiva biex 
tinkludi annimali fetali li huma konxji u speċijiet invertebrati kif ukoll ir-riċerka bijoloġika ba
żika. Nilqa' wkoll b'sodisfazzjon l-intoruzzjoni ta' metodi umani ta' qtil fil-kuntest tad-Direttiva.

L-użu ta' ominidi mhux umani għandu jitneħħa gradwalment bi projbizzjoni immedjata tal-użu 
ta' xadini ta' bla denb kbar u ta' primati maqbuda fis-salvaġġ. It-tneħħija gradwarli tal-użu tal-
primati "F1", jiġifieri li ma jintużawx aktar il-frieħ ta' primati maqbuda fis-salvaġġ, hija ta' 
importanza kbira kemm mil-lat etiku u kemm mil-lat tal-ġid tal-annimali u tal-preservazzjoni. Il-
miżura għandha tnaqqas il-pressjoni fuq il-popolazzjonijiet slavaġ u tevita l-krudeltà marbuta 
mal-kummerċ tal-primati slavaġ. 

B'mod kuntrastanti mal-proposta tal-Kummissjoni, naħsbu li l-eżenzjonijiet għar-regola jħallu 
triq miftuħa għall-esperimenti fil-laboratorju fuq dawn l-ispeċijiet li qegħdin f'riskju kbir ta' 
estinzjoni. Għalhekk, il-klawżola imsejħa "klawżola ta' salvagwardja" fir-rigward tax-xadini ta' 
bla denb kbar (l-Artikolu 50) għandha titħassar. Dan huwa konformi mal-impenji espressi ori
ġinarjament fid-Direttiva 86/609, iktar minn għoxrin sena ilu. Diġa jeżistu projbizzjonijiet jew 
projbizzjonijiet parzjali fl-Istati Membri fuq l-użu tax-xadini ta' bla denb kbar u tal-primati 
maqbuda fis-salvaġġ fil-proċeduri, u x-xadini ta' bla denb kbar m'għadhomx jintużaw fit-
territorju tal-UE. Għaldaqastant, huwa possibbli li titħaffef l-armonizzazzjoni madwar l-
Ewropa.

L-użu obbligatorju, fl-Artikolu 13, ta' metodi '3Rs' disponibbli b'mod raġjonevoli u prattiċi 
huwa pass sostanzjali 'l quddiem, meta mqabbel mar-regolamenti inqas stretti fid-Direttiva 
86/609. L-istabbiliment ta' limitu massimu madwar l-UE kollha ta' uġigħ u tbatija permessi, 
huwa wkoll essenzjali (l-Artikolu 15). M'għandhomx ikunu permess proċeduri li jikkawżaw 
tbatija kbira lill-annimali. 

Madankollu, in-nuqqas ta' kriterji ta' klassifikazzjoni ta' proċeduri hija ta' tħassib minħabba li 
ħafna miżuri fil-proposta jiddependu fuq klassifikazzjonijiet ta' severità. Qed tiġi proposta 
soluzzjoni possibbli għal dan, billi jingħadd annes ieħor biex jagħti definizzjonijiet temporanji 
dwar il-gradi ta' severità. 
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Fir-rigward tal-metodi użati fil-proċeduri, l-istudji tossikoloġiċi li jirriżultaw fil-mewt g
ħandhom jiġu rfinuti (diġà sar xi progress f'dan il-qasam) sabiex jiġi evitat li l-annimali jbatu 
wkoll wara l-mument li mewt hija inevitabbli. L-irreġistrar, ir-rappurtar u l-analizzar tal-livelli 
ta' tbatija minħabba l-esperimenti għandhom ikunu obligatorji sabiex il-proċess ta' reviżjoni 
etika u ta' awtorizzazzjoni jkun infurmat. 

Il-prinċipji tar-reviżjoni etika u tal-awtorizzazzjoni (Kapitolu IV) huma fost il-fatturi prinċipali. 
Jeħtieġ li r-reviżjonijiet etiċi li diġà qed jintużaw f'21 Stat Membru jsiru parti integrali tal-pro
ċess ta' awtorizzazzjoni, bl-għan li jitqabbel l-użu tal-annimali fir-riċerka xjentifika mal-
kwistjonijiet etiċi. Parti importanti ta' dan hija l-evalwazzjoni tal-benefiċċji u l-ħsara, billi jkun 
hemm bilanċ bejn l-użu tal-annimali u l-benefiċċji għas-saħħa tal-bniedem jew ir-riċerka 
medika jew ir-regolamentazzjoni. Barra minn dan, l-evalwazzjoni retrospettiva tinkoraġġixxi 
xjenza tajba kif ukoll ġid għall-annimali u t-'3Rs'. 

Jintlaqgħu b'sodisfazzjon ispezzjonijiet nazzjonali (l-Artikolu 33) li jistipulaw ispezzjoni bla 
avviż minn qabel mill-inqas darba fis-sena. Hemm ukoll it-twemmin li għandu jitwaqqaf 
ispettorat tal-UE biex iwettaq ispezzjonijiet bla avviż minn qabel ta' stabbilimenti sabiex ikun 
żgurat li l-klassifikazzjonijiet ta' severità jkunu qed jiġu applikati b'mod uniformi u tajjeb fl-
Istati Membri. Ir-rapporti u s-sejbien (partikularment ksur ta' din id-Direttiva) tal-UE u tal-
ispezzjonijiet nazzjonali għandhom ikunu ippublikati. 

Tintlaqgħa wkoll b'sodisfazzjon aktar trasparenza, kif propost fl-Artikolu 40, billi titqies il-ħtie
ġa għas-salvagwardja ta' informazzjoni kunfidenzjali, kif ukoll bħala obbligu tal-Kummissjoni u 
tal-Istati Membri li jikkontribwixxu fl-iżvilupp ta' alternattivi għall-metodi li jużaw l-annimali (l-
Artikolu 45). Dan japplikaw wkoll għat-twaqqif ta' laboratorji nazzjonali li jgħinu fl-ivvalidar 
ta' metodi alternattivi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-
Biedja u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rappor tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Objettivi
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L-objettiv ta' din id-Direttiva hija li jkun 
hemm moviment lejn l-għan li jinbidlu l-
proċeduri kollha, mill-aktar fis possibbli, 
fir-rigward tal-użu ta' annimali ħajjin g
ħal skopijiet xjentifiċi billi jiġi ffaċilitat u 
promoss l-użu ta' metodi alternattivi u 
billi jkun żgurat li l-opinjoni pubblika li 
qed tevolvi dwar meta huwa aċċettabbli li 
jintużaw l-annimali tkun riflessa tajjeb fil-
liġi, filwaqt li fl-istess ħin ikun żgurat 
livell għoli ta' ħarsien għall-annimali u
żati fil-proċeduri, permezz ta' (fost miżuri 
oħrajn):

(a) reviżjonijiet regolati tal-miżuri tal-
ħarsien tal-annimali u taċ-ċirkostanzi li 
fihom l-annimali jistgħu jintużaw għal 
skopijiet xjentifiċi;
(b) livell għoli ta' trasparenza rigward l-u
żu tal-annimali u r-rappurtar lill-
pubbliku dwar l-implimentazzjoni ta' mi
żuri għall-ħarsien tal-annimali u l-
progess magħmul lejn is-sostituzzjoni ta' 
metodi li jużaw l-annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis sinifikanti fl-għadd ta' annimali wżati u fil-livell ta' tbatija fl-UE jista' jintlaħaq biss 
bl-użu ta' definizzjonijiet preċiżi.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(1) "proċedura" tfisser kwalunkwe użu ta' 
annimal għal għanijiet sperimentali jew g
ħanijiet xjentifiċi oħra, b’riżultati li huma 
jew li mhumiex magħrufa, li jista’ jikka
ġunalu wġigħ, tbatija, tensjoni jew ħsara
dejjiema, inkluż kwalunkwe azzjoni ma
ħsuba, jew li jista', jirriżulta fit-twelid ta' 
annimal f’kundizzjonijiet bħal dawn, inkella 
fil-ħolqien ta’ razza ġdida ta’ annimali 
modifikata ġenetikament;

(1) 'proċedura tfisser kwalunkwe użu ta' 
annimal għal għanijiet sperimentali jew g
ħanijiet xjentifiċi oħra, b’riżultati li huma 
jew li mhumiex magħrufa, li jista’ jikka
ġunalu wġigħ, tbatija, tensjoni jew ħsara 
dejjiema, inklużi l-mewt u kwalunkwe 
azzjoni maħsuba, jew li jista', jirriżulta fit-
twelid ta' annimal f’kundizzjonijiet bħal 
dawn, inkella fil-ħolqien ta’ razza ġdida ta’ 
annimali modifikata ġenetikament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda dwar id-definizzjoni ta' 'proċedura' hija sempliċement biex ikun ċar li l-mewt 
hija 'ħsara dejjiema' li tidher ovvja għall-pubbliku (imma qorti fir-Renju Unit iddeċidiet 
b'mod kuntrarju).

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “proġett” tfisser programm ta’ ħidma li 
jkollu għan xjentifiku definit u li jinvolvi 
proċedura waħda jew aktar;

(2) 'proġett' ifisser programm ta' ħidma li 
jkollu għan xjentifiku definit u li jinvolvi 
proċedura waħda jew aktar u jkun jista' 
jkun is-suġġett ta' valutazjoni etika wa
ħda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għad-definizzjoni ta' 'proġett' hija li tiċċara li l-proġetti ma jistgħux ikunu 
wiesa' b'mod li l-evalwazzjoni etika tkun impossibbli.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(6a) 'informazzjoni kunfidenzjali' jfisser 
informazzjoni li jekk tixxerred mingħajr 
kunsens ikun hemm ħsara għall-interessi 
kummerċjali jew tar-riċerka leġittima tas-
sid tagħha jew ta' terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni l-ġdida ta' 'informazzjoni kunfidenzjali' hija meħtieġa minħabba li l-kunċett 
huwa relevanti f'ħafna partijiet tal-proposta.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ir-riċerka bażika għall-iżvilupp tal-g
ħarfien fix-xjenza bijoloġika jew fix-xjenza 
tal-imġiba;

(1) ir-riċerka bażika għall-iżvilupp tal-g
ħarfien fix-xjenza bijoloġika jew fix-xjenza 
tal-imġiba, meta jkun hemm prospett 
realistiku li dak l-għarfien miksub ikun 
utli għall-wieħed mill-għanijiet stipulati 
fil-punt 2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm raffinar u tnaqqis effettiv tal-użu tal-annimali fl-esperimenti, jeħtieġ li l-
iskopijiet tal-proċeduri jkunu definiti b'mod ċar u ristretti. Huwa importanti li l-annimali 
jintużaw biss għar-riċerka bażika meta l-istennija ta' benefiċċju importanti tkun realistika. 
Mhux biżżejjed li tkun sodisfatta l-kurżità tar-riċerkaturi.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2. Minkejja l-paragrafu 1, ix-xadini kbar ma 
għandhomx jintużaw fi proċeduri, suġġett 
għall-użu tal-klawżola ta’ salvagwardja fl-
Artikolu 50.

2. Minkejja l-paragrafu 1, ix-xadini kbar ma 
għandhomx jintużaw fi proċeduri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni fuq l-użu ta' xadini kbar għandha tkun assoluta minħabba r-rikonoxximent 
mifrux li l-użu ta' dawn l-annimali sensittivi ħafna mhux ġustifikat moralment.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħtu 
eżenzjonijiet minn dak previst fil-
paragrafu 1 jekk ikun hemm ġustifikazzjoni 
xjentifika li l-għan tal-proċedura ma jistax 
jintlaħaq bl-użu ta’ annimali li jitrabbew g
ħall-użu fi proċeduri.

2. Suġġett għall-Artikolu 10, l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jagħtu eżenzjonijiet 
minn dak previst fil-paragrafu 1 jekk ikun 
hemm ġustifikazzjoni xjentifika u soċjali 
konvinċenti li l-għan tal-proċedura ma 
jistax jintlaħaq bl-użu ta’ annimali li 
jitrabbew għall-użu fi proċeduri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Annimali meħuda mill-ambjent naturali jesperjenzaw aktar tbatija konsiderevoli meta 
mqabbla ma' annimali li trabbew għal dak il-għan. L-użu tagħhom huwa kkontemplat biss fil-
każijiet l-aktar rari.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Madankollu, sa mid-dati stabbiliti fl-
Anness III, l-Istati Membri għandhom ji
żguraw li l-primati mhux umani elenkati 
f’dan l-Anness jistgħu jintużaw biss fi pro
ċeduri jekk ikunu l-wild ta’ primati mhux 
umani li jkunu trabbew fil-magħluq.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx ġustifikazzjoni biex jitħalla li l-primati imrobbija fl-ambjent naturali jkunu użati g
ħal perjodi kosiderevoli, li jidher li hija l-intenzjoni tal-Kummissjoni. L-ispeċijiet kollha 
elenkati fl-Anness II għandhom ikunu mrobbija apposta, u dan mingħajr eċċezzjonijiet.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jag
ħtu eżenzjonijiet minn dak previst fil-
paragrafu 1, jekk ikun hemm 
ġustifikazzjoni xjentifika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 10(1).

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Meta l-anestesija ma tkunx kompatibbli 
mal-għan tal-proċedura u jekk il-proċedura 
ma twassalx għal feriti gravi li jistgħu 
jikkawżaw uġigħ kbir.

(d) Meta l-anestesija ma tkunx kompatibbli 
mal-għan tal-proċedura sakemm il-pro
ċedura ma tikkawżax aktar minn uġigħ
ħafif jew tensjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan primarju ta' din id-Direttiva riveduta huwa li tħares l-annimali u tnaqqas it-tbatija li 
jistgħu jesperjenzaw waqt proċedura. L-uġigħ, it-tbatija u t-tensjoni għandhom ikunu evitat 
jew mill-inqas miżmuma dejjem f'livell baxx anki meta proċedura ssir mingħajr anestesija jew 
analġeżija.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
annimali ma jingħatawx prodotti farma
ċewtiċi li bl-effett tagħhom ma jkunux jistg
ħu jesprimu l-uġigħ minkejja li jkunu suġ
ġetti għal livell inadegwat ta’ anastesija 
jew analġeżija.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
annimali ma jingħatawx prodotti farma
ċewtiċi li bl-effett tagħhom ma jkunux jistg
ħu jesprimu l-uġigħ.

F’każijiet bħal dawk, ikun meħtieġ li ting
ħata ġustifikazzjoni xjentifika, flimkien 
mad-dettalji tal-metodu anestetiku jew 
analġeżiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux aċċettabbli li annimal jingaħta prodott farmaċewtiku biex ikun evitat li jesprimi l-uġig
ħ.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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5. L-annimali, li jistgħu jsofru wġigħ
konsiderevoli x’ħin imur l-effett tal-
anastesija, għandhom jingħataw kura 
preventiva u kura wara l-operazzjoni 
permezz ta’ metodi analġeżiċi jew metodi 
xierqa oħrajn li jtaffu l-uġigħ, dejjem jekk 
dan ikun kompatibbli mal-għan tal-pro
ċedura. Meta ma jkunx possibbli li jingħata 
t-trattament analġeżiku, l-annimali g
ħandhom jinqatlu b’metodu inqas krudili u 
immedjatament.

5. L-annimali, li jistgħu jsofru wġigħ x’ħin 
imur l-effett tal-anastesija, għandhom jing
ħataw kura preventiva u kura wara l-
operazzjoni permezz ta’ metodi analġeżiċi 
jew metodi xierqa oħrajn li jtaffu l-uġigħ, 
dejjem jekk dan ikun kompatibbli mal-għan 
tal-proċedura. Meta ma jkunx possibbli li 
jingħata trattament li jnaqqas l-uġigħ, l-
annimali għandhom jinqatlu b’metodu inqas 
krudili u immedjatament. L-annimal m'g
ħandu fl-ebda każ jitħalla jesperjenza u
ġigħ aktar kbir minn uġigħ ħafif wara l-
anestesija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 14(2)(b).

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-proċeduri jkunu kollha kklassifikati b
ħala proċedura “ħafifa”, “moderata”, 
“severa” jew “mingħajr irkupru”, skont it-
tul taż-żmien u l-intensità tal-uġigħ, it-
tbatija, it-tensjoni u l-ħsara dejjiema 
potenzjali, il-frekwenza tal-interventi, iċ-
ċaħda tal-ħtiġijiet etoloġiċi u l-użu tal-
anastesija u/jew analġeżija.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet ta' severità għandhom ikunu armonizzati madwar l-Unjoni Ewropea kollha, 
u jeħtieġ li jkun hemm definizzjonijiet temporanji sakemm il-Kummissjoni taċċetta d-
definizzjonijiet finali.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa ... *, il-Kummissjoni għandha 
tressaq proposta dwar id-definizzjonijiet 
ta' severità li tkun fiha mill-inqas 
definizzjoniji ta' "ħafif", "moderat" u 
"sever". Sa dik id-data, id-definizzjonijiet 
spjegattivi tranżizzjonali stipulati fl-
Anness VIIa għandhom ikunu 
applikabbli fl-Istati Membri bħala gwida.

* 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 15(1).

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) mingħajr preġudizzju għall-
ġeneralità tal-punt 1, kull stabbiliment ta' 
trobbija, ta' forniment u tal-utenti g
ħandu jiżgura li jkun hemm mill-inqas 
persuna waħda mħarrġa (u aktar jekk me
ħtieġ) f'kull ħin biex tieħu ħsieb il-ġid tal-
annimali u, jekk meħtieġ,  twettaq ewtana
żja jew issejjaħ veterinarju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa ovvju li l-annimali suġġetti għal proċeduri invażivi jistgħu jkunu jeħtieġu kura f'kull 
ħin tal-ġurnata jew matul il-lejl (kemm jekk ta' veterinarju jew ta' xorta oħra). Mhux 
possibbli li jkun imbassar meta tkun meħtieġa l-kura, jew li ssir biss fil-ħin tax-xogħol. Il-
gwida veterinarja professjonali teħtieġ li l-veterinarji jkunu disponibbli biex jipprovdu g
ħajnuna fl-emerġenzi 24 siegħa fuq 24 siegħa lill-klijenti tagħhom kollha. Fil-kuntest ta' 
laboratorju, kif ukoll f'kuntesti oħra, dan jeħtieġ li jkun hemm persuna li fil-prattika tkun 
tista' ssejjaħ veterinarju.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-entità permanenti għall-analiżi etika g
ħandha tinkludi l-veterinarju maħtur, il-
persuna(i) responsabbli għall-benessri u l-
kura tal-annimali fl-istabbiliment u, fil-każ
ta’ stabbiliment tal-utenti, membru 
xjentifiku.

2. L-entità permanenti għall-analiżi etika g
ħandha tinkludi bħala minimu, il-
persuna(i) responsabbli għall-benessri u l-
kura tal-annimali fl-istabbiliment u, fil-każ
ta’ stabbiliment tal-utenti, membru 
xjentifiku, persuni b'esperjenza fis-
sostituzzjoni, tnaqqis u rfinar (3Rs) u 
persuna mhux esperta li għandha 
esperjenza fil-kamp tal-ġid tal-annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li d-deċiżjonijiet meħuda mill-korp ta' reviżjoni etika jkunu oġġettivi, il-
membri tiegħu jeħtieġ li jirrapprenżentaw kemm l-annimali u kemm l-interessi tar-riċerka. Il-
kumitati dwar l-etika fir-riċerka umana jservu bħala mudell siewi.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li j
żommu r-reġistri tal-pariri kollha li l-entità 
permanenti għall-analiżi etika tagħti lill-
istabbiliment u tad-deċiżjonijiet li jittieħdu 
relatati ma’ dawn il-pariri.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li j
żommu r-reġistri tal-pariri kollha li l-entità 
permanenti għall-analiżi etika tagħti lill-
istabbiliment u tad-deċiżjonijiet li jittieħdu 
relatati ma’ dawn il-pariri, u 
tippubblikhom, suġġetti għall-protezzjoni 
ta' informazzjoni kunfidenzjali u l-
anonimità. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-informazzjoni kunfidenzjali, ir-rapport dwar l-evalwazzjoni etika għandu jsir 
pubbliku biex jippermetti liċ-ċittadini Ewropej li jirċievu informazzjoni kompleta u ġusta 
dwar ir-realtà tal-esperimenti fuq l-annimali.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull primat mhux uman għandu jin
żamm fajl individwali dwar l-istorja tiegħu, 
li juri l-istorja ta’ ħajtu kollha.

2. Għal kull primat mhux uman, qattus u 
kelb, għandu jinżamm fajl individwali dwar 
l-istorja tiegħu, li juri l-istorja ta’ ħajtu 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea jidher li qed tifhem l-importanza li tinżamm informazzjoni 
dwar il-primati mhux umani, il-qtates u l-klieb (u għalhekk tirrikonoxxi l-kontroversja dwar l-
użu ta' dawk l-ispeċi partikulari), ir-raġuni għaliex hemm l-obbligu li tinżamm skeda tal-
istorja individwali biss għall-primati mhux umani, għadha mhix ċara. Żgur li dan huwa me
ħtieġ għal skopijiet ta' riċerka, lil hinn mill-kunsiderazzjonijiet ta' ġid. Dan għandu jkun esti
ż mill-inqas għall-klieb u l-qtates (billi wieħed jassumi li għalissa għad hemm il-permess li 
jsiru proċeduri bħal dawn).

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għandhom jinżammu reġistri għall-
ispezzjonijiet kollha, mill-inqas għal ħames 
snin.

4. Għandhom jinżammu reġistri għall-
ispezzjonijiet kollha, mill-inqas għal ħames 
snin, u sintesi tar-rapporti tal-
ispezzjonijiet, inklużi r-rapporti li juru fid-
dettall kwalunkwe nuqqas fl-ilħuq tar-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva, għandhom 
ikunu ppubblikati fuq il-websajt tal-
Kummissjoni f'forma anonima u bit-tneħ
ħija ta' kwalunkwe informazzjoni 
kunfidenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva riveduta għandha tinkludi l-prinċipju ta' trasparenza u responsabilità. Għalhekk 
il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni relatata ma' ksur hija essenzjali sabiex il-pubbliku jkun 
infurmat dwar ir-realtà tal-użu tal-annimali fl-esperimenti. 

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tagħmel kontrolli
tal-infrastruttura u l-funzjonament tal-
ispezzjonijiet nazzjonali fl-Istati Membri.

1. Il-Kummissjoni għandha taħtar ispetturi 
tal-UE biex jagħmlu ispezzjonijiet tal-
infrastruttura u l-funzjonament tal-
ispezzjonijiet nazzjonali fl-Istati Membri u 
biex jkun żgurat li l-klassifikazzjonijiet ta' 
severità jkunu applikati b'mod tajjeb u 
uniformi madwar it-territorju tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' spettorat tal-UE li jirrapporta liċ-ċittadini tal-UE u jiġbor l-aħjar prattiki fit-
territorju tal-UE jiżgura li l-istandards minimi ta' ġid tal-annimali jiġu applikati tajjeb u 
b'mod uniformi fl-Istati Membri tal-UE.

Adlib Express Watermark



PE420.060v01-00 16/31 PA\767040MT.doc

MT

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru li fit-territorju tiegħu 
jkun qed isir il-kontroll għandu jagħti l-
assistenza kollha li hemm bżonn lill-esperti 
tal-Kummissjoni biex iwettqu 
dmirijiethom. Il-Kummissjoni għandha tav
ża lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċerant bir-riżultati tal-kontroll.

2. L-Istat Membru li fit-territorju tiegħu 
tkun qed ssir l-ispezzjoni għandu jagħti l-
assistenza kollha li hemm bżonn lill-
ispetturi tal-UE biex iwettqu dmirijiethom. 
Il-Kummissjoni għandha tavża lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru konċerant bir-
riżultati tal-kontroll, u għandha tħejji 
rapport liċ-ċittadini u lill-partijiet 
interessati dwar l-ispezzjonijiet li jkunu 
saru mill-ispetturi tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 34(1).

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat għandha tieħu l-miżuri biex ir-ri
żultati tal-kontroll jiġu kkunsidrati.

3. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat għandha tieħu l-miżuri biex 
tirreaġixxi għar-rakkomandazzjonijiet tal-
ispetturi tal-UE.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(ba) ir-rapport dwar l-evalwazzjoni etika 
mwettqa mill-istabbiliment;

Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proġett huwa ġġustifikat 
xjentifikament jew meħtieġ legalment;

(a) jkun hemm biżżejjed ġustifikazzjoni 
xjentifika għall-proġett;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-proġetti kollha jkunu ġustifikati mil-lat xjentifiku.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għanijiet tal-proġett jiġġustifikaw l-u
żu tal-annimali;

(b) l-iskop tal-proġett u l-possibilità ta' u
ġigħ, tbatija, tensjoni jew ħsara dejjiema 
li ssir lill-annimali, jiġġustifikaw l-użu tag
ħhom;

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(ea) meta sustanza, kompost jew prodott 
ikun evalwat għas-sikurezza u l-effiċjenza 
tiegħu, l-użu li għalih huwa maħsub jew 
il-mod ta' kif x'aktarx se jintuża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti kollha għandhom ikunu evalwati b'mod retrospettiv mingħajr diskriminazzjoni. Ir-
regoli effettivi ta' evalwazzjoni għandhom jevolvu loġikament skont x'inhu mifhum bir-realtà 
tat-tbaijta tal-annimali u l-benefiċċji veri li nkisbu s'issa mir-riċerka. L-evalwazzjoni 
retrospettiva hija importanti għar-riċerka u għall-ġid tal-annimali.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-proġetti kollha għandhom ikunu su
ġġetti għal reviżjonijiet matul il-ħajja tag
ħhom u meta jintemmu għandhom jiġu 
evalwati b'mod retrospettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 37(2)(ea).

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ħsara kkawżata lill-annimali, inkluż l-
għadd u l-ispeċijiet ta’ annimali użati u s-
severità tal-proċeduri;

(b) il-ħsara kkawżata lill-annimali, inkluż l-
għadd u l-ispeċijiet ta’ annimali użati u n-
natura, il-livell u d-dewmien tal-ħsara li 
jesperjenzaw l-annimali;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli ta' evalwazzjoni effettivi għandhom jevolvu b'mod loġiku skont x'inhu mifhum bir-
realtà tat-tbatija tal-annimali.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 3, il-proġetti kollha li jinvolvu 
biss proġetti kklassifikati bħala “ħafifa” g
ħandhom jiġu eżentati mir-rekwiżit tal-
valutazzjoni retrospettiva.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti kollha għandhom ikunu evalwati b'mod retrospettiv mingħajr diskriminazzjoni.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-riżultat tal-evalwazzjoni etika.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Abbażi tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
etika, l-istabbiliment tal-utenti għandu 
jispeċifika, fis-sommarju mhux tekniku 
tal-proġett, jekk il-proġett għandhiex 
issirlu valutazzjoni retrospettiva u d-data 
sa meta din trid issir.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni mhux kunfidenzjali u mhux personali għandha tkun disponibbli għall-
pubbliku sabiex ikun żgurat li jitneħħew l-ostakli kollha għall-iskrutinju pubbliku u jinkiseb 
livell ta' responsabilità xieraq. Dan huwa ta' importanza għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll g
ħall-ġid tal-annimali. Dan jestendi għall-ksur u għad-data mhux kunfidenzjali, negattivi u kif 
ukoll pożittivi, li jinħolqu mill-proġetti (dawn tal-aħħar huma importanti ħafna għas-saħħa 
tal-bniedem).  Is-sintesti mhux tekniċi kollha għandhom ikunu ippubblikati.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
is-sommarji mhux tekniċi tal-proġetti għal 
dawk il-proġetti awtorizzati u kwalunkwe a
ġġornament li jsirilhom.

4. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
b'mod faċilment aċċessibbli s-sommarji 
mhux tekniċi tal-proġetti għal dawk il-pro
ġetti awtorizzati u kwalunkwe aġ
ġornament li jsirilhom, flimkien ma' 
kwalunkwe informazzjoni oħra li mhix 
kunfidenzjali jew li l-iżvelar tagħha tista' 
twassal għall-identità ta' persuna jew 
stabbiliment ta' trobbija, forniment jew 
tal-utenti li l-involviment tagħhom fir-ri
ċerka bl-użu tal-annimal ma kienx mag
ħruf mill-pubbliku. Informazzjoni oħra g
ħandha tinkludi data negattiva u pożittiva 
dwar il-proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 40(2).

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Suġġett għall-ħarsien ta' 
informazzjoni kunfidenzjali u personali, l-
Istati Membri għandhom jippubblikaw l-
informazzjoni mhux personali li 
tirrgwarda ksur ta' din id-Direttiva, tal-li
ġijiet nazzjonali u tal-awtorizzazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 40(2).

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaċċetta d-
dejta, mingħand Stat Membru ieħor, li 
tkun meħtieġa mill-liġi u li tirriżulta minn 
proċeduri rikonoxxuti mill-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, sakemm ma jkunx meħtieġ
it-twettiq ta’ proċeduri oħrajn relatati ma’ 
din id-dejta fir-rigward tal-protezzjoni tas-
saħħa pubblika, is-sikurezza jew l-
ambjent.

1. Kull Stat Membru għandu jaċċetta minn 
Stat Membru ieħor data li tirriżulta minn 
proċeduri rikonoxxuti jew li seħħu skont il-
leġiżlazzjoni Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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It-trasparenza bejn l-Istati Membri għandha tikkontribwixxi biex ikunu evitati l-esperimenti 
doppji fuq l-annimali. L-informazzjoni dwar ir-riżultati ta' proċedura, kemm jekk negattivi u 
kemm jekk ma jeħtieġx li jkunu aċċessibbli għar-riċerkaturi sabiex tkun evitata tbatija bla 
ħtieġa għall-annimali.

Sistema bħal din ta' kondiviżjoni ta' data teżisti diġà fir-Regolament REACH (Artikolu 30). G
ħandu jkun hemm dmir pożittiv fuq ir-riċerkaturi sabiex jieħdu passi raġonevoli biex ji
żguraw li ma tkunx diġà ġiet ġenerata data dwar l-annimali. Proċeduri repetuti fuq annimali 
għandhom jitħallew biss jekk id-data xjentifika eżistenti ma tkunx xjentifikament affidabbli u 
jkun hemm biżżejjed ħtieġa soċjali.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ ttestjar mhux regolatorju, u 
sakemm l-informazzjoni kunfidenzjali 
tibqa’ ssalvagwardjata, l-Istati Membri g
ħandhom jiżguraw l-iskambju tad-dejta li 
tirriżulta mill-proċeduri.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 44(1).

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2a. Qabel issir applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni għal proġett, persuna li g
ħandha l-ħsieb li twettaq proċedura g
ħandha tieħu l-passi kollha raġjonevoli 
biex tiżgura jekk teżistix diġà d-data 
relevanti għall-proġett propost u jekk te
żisti, jaċċedi għaliha billi jikkontribwixxi 
fl-ispejjeż marbuta magħha. B'mod 
simili, l-Istati Membri għandhom 
jivverifikaw jekk teżistix data bħal din 
qabel tingħata l-awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 44(1).

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Meta data rilevanti tkun disponibbli 
b'mod raġonevoli, l-Istati Membri g
ħandhom jagħtu awtorizzazzjoni għal pro
ġett biss meta dan ikun meħtieġ għall-
ħarsien tas-saħħa pubblika, s-sikurezza u 
l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 44(1).

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Il-Kummissjoni u l-Istati Membri g
ħandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp u l-
validizzjoni ta' approċċi alternattivi li 
jkunu jistgħu jipprovdu l-istess livell jew 
livell ogħla ta' informazzjoni bħal dak li 
jinkiseb fi proċeduri fejn jintużaw annimali, 
iżda li jinvolvu l-użu ta’ inqas annimali jew 
tal-ebda annimal jew li jinkludu proċeduri li 
jikkawżaw inqas uġigħ, u għandhom jieħdu 
dawk il-passi li huma jikkunsidraw xierqa 
sabiex jinkuraġġixxu r-riċerka f'dan il-
qasam.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri g
ħandhom jikkontribwixxu finanzjarjament 
jew b'mod ieħor għall-iżvilupp u, fejn 
xieraq il-validizzjoni xjentifika ta' approċċi 
alternattivi maħsuba biex jipprovdu l-istess 
livell kumparabbli ta' informazzjoni ma'
dak li jinkiseb fi proċeduri fejn jintużaw 
annimali, iżda li jinvolvu l-użu ta’ inqas 
annimali jew tal-ebda annimal jew li 
jinkludu proċeduri li jikkawżaw inqas uġig
ħ, u għandhom jieħdu dawk il-passi li huma 
jikkunsidraw xierqa sabiex jinkuraġġixxu r-
riċerka f'dan il-qasam.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu, sa [one year 
after entry into force of this Directive], ja
ħtar laboratorju nazzjonali ta’ referenza g
ħall-validazzjoni ta’ metodi alternattivi li 
jissostitwixxu, inaqqsu u jirraffinaw l-użu 
tal-annimali.

1. Kull Stat Membru għandu, sa [one year 
after entry into force of this Directive], ja
ħtar ċentru nazzjonali ta' eċċellenza għal 
metodi alternattivi li għandu jinkludi 
laboratorju ta' referenza nazzjonali għall-
validazzjoni ta' alternattivi għat-testijiet bl-
użu tal-annimali użati għal skopijiet 
regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dawn l-aħħar snin, sar progress kunsiderevoli lejn is-sostituzzjoni, it-tnaqqis u l-irifinar tal-
użu tal-annimali fi proċeduri permezz ta' riċerka ddedikata, qsim tal-aħjar prattiki u permezz 
ta' studji ta' vvalidar magħmula skont standards internazzjonali.  Għandhom jiżdiedu l-isforzi 
f'dan il-qasam sabiex ikun promoss il-ġid tal-annimali u titnaqqas it-tbatija tal-annimali, u l-
istabbiliment ta' ċentri nazzjonali għal metodi alternattivi għandhom jipprovdu sfrozi 
kkordinati u ffukati b'mod strateġiku.

Emenda 40
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Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jaħtru bħala 
laboratorji nazzjonali ta’ referenza lil 
dawk il-laboratorji li jkunu akkreditati 
skont id-Direttiva 2004/10/KE biss

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 46(1).

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laboratorji nazzjonali ta’ referenza g
ħandhom jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwi
żiti:

3. Iċ-ċentri nazzjonali ta' eċċellenza għal 
metodi alternattivi għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 46(1).

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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6. Kull Stat Membru għandu jikkomunika l-
isem u l-indirizz tal-laboratorju ta’ 
referenza tiegħu lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika l-lista tal-
laboratorji nazzjonali ta' referenza.

6. Kull Stat Membru għandu jikkomunika l-
isem u l-indirizz taċ-ċentru nazzjonali ta' e
ċċellenza u referenza tiegħu lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-lista taċ-ċentri nazzjonali ta' e
ċċellenza u ta' referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 46(1).

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Wara li tikkonsulta mal-laboratorji 
nazzjonali ta’ referenza, il-Kummissjoni g
ħandha tistabbilixxi l-prijoritajiet fir-
rigward tal-istudji ta’ validazzjoni u 
tqassam l-impenji bejn dawn il-laboratorji 
biex iwettqu dawk l-istudji.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 46(1).

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadatta l-Annessi II 
sa VII skont il-progress tekniku u 
xjentifiku.

Il-Kummissjoni tista’ tadatta l-Annessi II 
sa VIIa skont il-progress tekniku u 
xjentifiku.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' annimali invertebrati, inklużi l-forom tal-larva li jiġu nutriti indipendentement, g
ħandha tiġi riveduta skont il-progress tekniku u xjentifiku.

Ara ukoll il-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 15(1).

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex meħtieġa peress li hemm appoġġ kbir mill-pubbliku għall-
idea li x-xadini l-kbar ma jkunux użati fi proċeduri.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [10 years after the date of entry into 
force], il-Kummissjoni għandha tirrevedi 
din id-Direttiva, b’kunsiderazzjoni għall-
progress li jkun sar fl-iżvilupp ta’ metodi 
alternattivi li ma jinkludux l-użu tal-
annimali, u b’mod partikolari, l-użu ta’ 
primati mhux umani, u għandha 
tipproponi l-emendi li jidhrilha xierqa.

Sa... * u kull ħames snin wara, il-
Kummissjoni, billi tikkonsulta wkoll il-
partijiet interessati, għandha tirrevedi din 
id-Direttiva u għandha tipproponi emendi 
inklużi emendi li jistgħu jkunu użati fil-
proċeduri u t-tipi ta' proġetti li jistgħu 
jkunu awtorizzati. Meta tagħmel dan il-
Kummissjoni għandha tkun gwidata mill-
priċipji li ġejjin: 
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(a) li din id-Direttiva għandha tirrifletti l-
opinjoni pubblika li qed tevolvi kif ukoll 
meta huwa ġustifikat l-użu ta' annimali fi 
proċeduri u l-kura li huma intitolati jie
ħdu, kif ukoll l-iżviluppi xjentifiċi;
(b) li għandha tingħata prijorità lit-
tnaqqis u t-tneħħija ta' proċeduri li 
jikkawżaw l-akbar uġigħ, tbatija, tensjoni 
jew ħsara permanenti permessi u li 
mhumiex imfassla biex itaffu l-
kundizzjonijiet kliniċi fil-bniedem li 
joffru teddidha u li jdgħajfu.
L-objettiv finali, aċċettat mill-partijiet 
interessati kollha, għandu jkun it-tneħ
ħija ta' proċeduri fuq annimali ħajjin.
___________

* Ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta' reviżjoni tad-Direttiva għandu jkun flessibbli biżżejjed biex iqis it-tibdil futur fil-
ħsieb tal-pubbliku, il-fehim tal-kapaċità ta' speċijiet partikulari li jbatu u l-istat ta' żvilupp ta' 
metodi alternattivi u tax-xjenza b'mod ġenerali. Jeħtieġ li ssir reviżjoni, fuq bażi regolari, tal-
elementi kollha essenzjali tad-Direttiva sabiex ikun żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-UE tirrifletti l-
istandard mininu attwali ta' ġid tal-annimali, l-iżivlupp xjentifiku li qed jevolvi u l-opinjoni 
pubblika u l-aħjar prattiki.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jaħtru 
entitajiet li ma jkunux awtoritajiet pubbli
ċi. Dawn l-entitajiet maħtura għandhom 
jitqiesu bħala awtoritajiet kompetenti g
ħall-finijiet ta' din id-Direttiva. 

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tad-Direttiva riveduta għandha titwettaq minn korp pubbliku, sabiex jiġi 
applikat b'mod sħiħ il-prinċipju ta' trasparenza maċ-ċittadini.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 55a
It-tqegħid fis-suq ta' prodotti mhux 

żviluppati skont din id-Direttiva

1. Għandhom ikunu projbiti l-
importazzjoni u t-tqegħid fis-suq 
Komunitarju ta' antikorpi monoklonali 
prodotti permezz ta' metodu ascitic, meta 
jkunu biżżejjed metodi alternattivi li ma 
jużawx annimali.

2. Il-Kummissjoni, li taġixxi skont il-pro
ċedura msemmija fl-Artikolu 51, g
ħandha tikkunsidra mill-inqas darba fis-
sena jekk għandhomx ikunu projbiti ukoll 
l-importazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti oħra għal raġuni li setgħu ġew 
żviluppati bl-użu ta' metodi li ma jużawx 
annimali jew ġew żviluppati 
f'kundizzjonijiet differenti ħafna minn 
dawk meħtieġa skont din id-Direttiva.

Or. en

Justification

In response to a Written European Parliamentary question (Written question by Jens Holm 
(GUE/NGL) to the Commission (27 October 2008) answered on the 15th of January 2009 by 
Commissioner Dimas on behalf of the European Commission), the European Commission has 
confirmed that the production of MAbs by the (extremely painful) mouse ascites method is no 
longer scientifically necessary, except in rare cases. It is therefore unacceptable that MAbs 
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unnecessarily thus produced should be imported into the EU. A ban on their import would be 
WTO-complaint (Article XX(a) of GATT (public morals)) because, as the Proposal clearly 
recognises, there is a moral imperative to use non-animal alternatives wherever possible and 
it makes no sense if that principle can be circumvented by imports into the EU. The EU 
should also consider on a regular basis whether the import of other specific products 
developed in ways which would not be permitted under the revised Directive should be 
prohibited. This would not extend to all products but be decided on a case-by-case basis.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Anness VII a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VIIa

Deskrizzjoni Ġenerali Tranżitorja tal-
Gradi ta' Severità (Artikolu 15 tad-

Direttiva)
Bla tensjoni: Grad ta' severità 0

Intervenzjonijiet u manipulazzjonijiet fl-
annimali għal skopijiet ta' esperimenti 
fejn bħala riżultat l-annimali ma 
jesperjenzjawx uġigħ, tbatija, feriti jew 
ansjetà estrema u bla preġudizzju 
sinifikati għall-kundizzjoni ġenerali tag
ħhom. Eżempji fil-prattika veterinarja: it-
teħid ta' kampjuni tad-demm għal 
skopijiet ta' djanjożi; injezzjoni ta' drogi 
taħt il-ġilda.

Tensjoni ħafifa: Grad ta' severità 1
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Intervenzjonijiet u manipulazzjonijiet tal-
annimali għal skopijiet ta' esperimenti li 
waqthom l-annimali jkunu esposti għal 
tensjoni ħafifa għal waqt qasir (uġigħ jew 
feriti).

Eżempji fil-prattika veterinarja: injezzjoni 
ta' droga li teħtieġ l-użu ta' qfiel; 
kastrazzjoni ta' annimali maskili bl-
anesteżija.

Tensjoni moderata: Grad ta' severità 2

Intervenzjonijiet u manipulazzjonijiet 
f'annimali għal skopijiet ta' esperimenti li 
waqthom l-annimali jkunu esposti għal 
stress moderat għal waqt qasir (uġigħ, 
tbatija jew feriti, ansjetà estrema jew bi 
ħsara sinifikanti għall-kundizzjoni 
ġenerali tagħhom).

Eżempji fil-prattika veterinarja: 
trattament kirurġiku ta' qsim singolu fl-g
ħadma tas-sieq; kastrazzjoni ta' annimali 
femminili.
Tensjoni qawwija: Grad ta' severità 3

Intervenzjonijiet u manipulazzjonijiet 
f'annimali għal skopijiet ta' esperimenti li 
waqthom l-annimali jkunu esposti għal 
tensjoni qawwijja sa qawwija ħafna, jew 
ikunu suġġetti għal waqtijiet 
moderatament twal ta' tensjoni sa waqtiet 
twal ta' tensjoni moderata jew (uġigħ
qawwi, tbatija li ddum ħafna jew feriti 
gravi, ansjetà estrema u persistenti jew bi 
ħsara sinifikanti u persistenti għall-
kundizzjoni ġenerali tagħhom). 

Eżempji fil-prattika veterinarja: 
infezzjonijiet letali li jistgħu jitbassru u 
mard neoplastiku mingħajr ewtanasja 
bikrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 15(1).
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