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Mistoqsija għal waqt il-Ħin għall-Mistoqsijiet fil-kumitat 0007/2010
magħmula skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta’ Proċedura 
minn Jill Evans, Linda McAvan, Horst Schnellhardt

Suġġett: L-ispezzjonijiet tal-laħam

Il-Pakkett dwar l-Iġjene tal-Ikel 2004 jistipula regoli tal-iġjene speċifiċi għal-laħam biex jiġu 
żgurati livelli għolja ta’ sikurezza u biex tiġi protetta s-saħħa pubblika. Il-pakkett jinkludi r-
Regolament tal-UE (KE) Nru 882/2004 dwar il-Kontrolli Uffiċjali tal-Ikel li Joriġina mill-
Annimali, li jistipula s-sistema għall-ispezzjoni tal-laħam.  

Skont din il-leġiżlazzjoni kurrenti, l-Operaturi fin-Negozju Alimentari (FBOs) tal-biċċeriji 
jingħataw ċertu kontroll fuq l-iġjene fil-biċċeriji u huma responsabbli għaliha. Fil-każ tal-
laħam abjad, l-FBOs għandhom il-permess li jwettqu spezzjonijiet huma stess billi jużaw 
sistema ta’ assistenti għall-ispezzjoni impjegati mill-impjant fuq kuntratt privat (PIAs). 

Madankollu, il-Parlament Ewropew oppona l-estensjoni tal-kontrolli privati għal-laħam 
aħmar, minħabba l-potenzjal ogħla ta’ riskju li hemm f’dak is-settur. L-MEPs kienu tal-fehma 
li l-ispezzjoni tal-iġjene għandha ssir minn spetturi tal-laħam uffiċjali u indipendenti.

Is-sena l-oħra, il-Kummissjoni ppubblikat rapport dwar l-Evidenza Miksuba mill-
Applikazzjoni tar-Regolamenti dwar l-Iġjene (COM (2009) 403 Finali), li warajh ittieħdu l-
konklużjonijiet tal-Kunsill. Ir-rapport jinkludi sezzjoni dwar il-kontrolli uffiċjali tal-laħam u 
jissuġġerixxi li l-ispezzjoni tal-laħam għandha tiġi riveduta u modernizzata. Isostni li ċerti 
Stati Membri jixtiequ jestendu l-użu tal-kontrolli privati għas-settur tal-laħam aħmar.
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Ir-rapporti ta’ spezzjoni li saru mill-Uffiċċju Alimentari u Veterinarju tad-DĠ SANCO (FVO) 
jikkonfermaw it-tħassib tal-MEPs. Skont ir-rapporti tal-FVO1, l-esperjenza mal-PIAs fis-
settur tat-tjur kienet problematika. Barra minn hekk, l-evidenza turi li kien hemm 
implimentazzjoni inadegwata tar-Regolament fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali fis-settur tal-
laħam aħmar. Fejn kien hemm nuqqasijiet sinifikanti, pereżempju fi Franza, Spanja, l-Italja u 
r-Renju Unit, dan primarjament kien minħabba n-nuqqas sistematiku ta’ fondi għall-
ispezzjoni, li jirriżulta f’numru żgħir wisq ta’ uffiċjali biex jagħmlu dan ix-xogħol sew u 
jilħqu r-rekwiżiti tar-Regolament2.

• Il-Kummissjoni tista’ tikkummenta dwar l-evidenza miġbura fir-rapporti ta’ missjoni 
tal-FVO? 

• Il-Kummissjoni taqbel li l-ispezzjoni għandha tkun indipendenti u tingħata fondi 
xierqa biex jintlaħqu l-istandards tal-iġjene stabbiliti bir-Regolament? 

• Il-Kummissjoni taqsam it-tħassib tagħna li l-qlib għall-ispezzjoni mill-PIAs fis-settur 
tal-laħam aħmar x’aktarx jirriżulta f’tgħawwir aktar mgħaġġel tal-istandards?

• Fid-dawl tal-importanza ta’ din il-kwistjoni, il-Kummissjoni liema passi għandha l-
intenzjoni li tieħu biex jiġi żgurat li kwalunkwe reviżjoni tal-kontrolli f’dan il-qasam 
tirriżulta fi protezzjoni mtejba tas-saħħa pubblika u ma tkunx iffukata biss fuq il-
ħolqien ta’ effiċjenzi għall-industrija?

                                               
1 Spezzjonijiet tal-biċċeriji tat-tjur: Franza - DĠ (SANCO)/2008-7827; il-Finlandja - DĠ(SANCO)/2009-8065; 
Ċipru - DĠ(SANCO)/2009-8064; il-Latvja - DĠ(SANCO)/2009-8068
2 Spezzjonijiet tal-biċċeriji għal-laħam aħmar: Franza - DĠ (SANCO)/2008-8231; Spanja - DĠ(SANCO)/2007-
7448; l-Italja - DĠ(SANCO)/2008-7930; ir-Renju Unit - DĠ(SANCO)/2009-8225


