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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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. Ifakkar li l-Artikolu 13 tat-Trattat huwa ta’ applikazzjoni ġenerali u għalhekk huwa 
importanti daqs l-ambjent jew il-protezzjoni tal-konsumatur; jenfasizza li, 
konsegwentement, l-istrateġija tal-UE dwar il-benessri tal-annimali għandha tinkludi 
inizjattivi u azzjonijiet li jippromwovu l-benessri tal-annimali kollha fl-oqsma kollha ta’ 
politika;

2. Jilqa’ l-inklużjoni ta’ Liġi Qafas Ewropea dwar il-Benessri tal-Annimali fl-Istrateġija; 
itenni li tali Liġi Qafas għandha tkun ibbażata fuq xjenza approvata u aġġornata, u 
għandha tkopri l-annimali kollha, kemm dawk domestikati kif ukoll dawk li jiġru fit-
toroq, kif ukoll speċi aljeni invażivi, u ħut; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fejn ikun hemm evidenza xjentifika ċara li turi problemi 
marbuta mal-benessri tal-annimal, li tadatta jew tintroduċi strumenti ta’ politika ġodda 
biex dawn il-problemi jissolvew, inlużi l-każi tat-trasport tal-baqar tal-ħalib, il-ħut tat-
trobbija u l-annimal ħajjin;

4. Jenfasizza li l-lista ta’ azzjonijiet inkluża fl-Istateġija għandha tinkludi: 

– reviżjoni tar-Regolament 1/2005;

– l-introduzzjoni ta’ linji gwidi jew regoli ta’ implimentazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni 
tal-annimali fil-ħin tal-qatla;

– proposta leġiżlattiva li tintroduċi projbizzjoni fuq il-klonazzjoni u fuq it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti mill-kloni u mill-wild tagħhom;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tadotta strateġija għall-UE kollha għall-iżvilupp u l-użu ta' 
metodi ta’ ttestjar alternattivi mhux fuq l-annimali, fil-kuntest tar-reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE u ta' teknoloġiji ġodda; 

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex twettaq eżami b'attenzjoni tal-impatt ta’ metodi attwali 
mhux sostenibbli tal-produzzjoni tal-bhejjem fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, u biex tiżgura li s-sinerġiji ppjanati mal-PAK inklużi fl-Istrateġija 
jirriżultaw f’appoġġ akbar għal sistemi ta’ produzzjoni sostenibbli b’benessri tal-annimal 
aħjar, u b’hekk jgħinu biex jiġi evitat it-tixrid tal-mard u r-reżistenza kontra l-mikrobi;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintegra l-benessri tal-annimali bħala mira tas-seba’ 
programm ta’ azzjoni ambjentali li se jiġi implimentat fil-futur, biex jiġu żgurati, b'mod 
partikolari, l-inklużjoni ta’ strateġiji u azzjonijiet immirati lejn it-tnaqqis tal-użu tal-
annimali fir-riċerka, il-protezzjoni tal-annimali selvaġġi, il-protezzjoni u t-titjib b’mod 
effettiv tal-bijodiversità u l-promozzjoni tat-trobbija sostenibbli tal-bhejjem;


