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Suġġett: Petizzjoni 1625/2012 imressqa minn Magdalena Michalczyk, ta’ ċittadinanza 
Polakka, dwar il-kummerċ tal-ġilda tal-annimali fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tqajjem il-kwistjoni tal-kummerċ tal-ġlud, inkluż l-importazzjoni minn pajjiżi 
terzi, li hi tixtieq li jintemmu. Hija tirrimarka li pajjiżi bħall-Istati Uniti, it-Tajwan u ċ-Ċina 
jistgħu qed jesportaw dawn il-prodotti lejn l-UE. Hija ssaqsi jekk hemmx regoli li jtemmu d-
dħul ta’ materjali bħal dawn fl-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
Ir-Regolament (KE) Nru 1523/20071 jipprojbixxi l-importazzjoni tal-ġlud tal-qtates u tal-klieb 
fl-UE kif ukoll it-tqegħid tagħhom fis-suq tal-UE. Il-projbizzjoni tapplika mill-
31 ta’ Diċembru 2008. Fit-13 ta’ Ġunju 2013, il-Kummissjoni adottat rapport2 dwar l-
implimentazzjoni tal-projbizzjoni u kkonkludiet li, b’mod ġenerali, l-applikazzjoni tar-
Regolament kellha impatt pożittiv peress li tissimplifika l-ħidma tal-operaturi tan-negozji 
                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1523/2007 tal-11 ta’ Diċembru 2007 li jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-

importazzjoni fil-Komunità jew l-esportazzjoni mill-Komunità ta’ pil tal-qtates u tal-klieb u ta’ prodotti 
oħra li fihom pil ta’ din ix-xorta;  ĠU L 343, 27.12.2007, p. 1.

2 Ir-rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1523/2007 li jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-
importazzjoni fil-Komunità jew l-esportazzjoni mill-Komunità ta’ pil tal-qtates u tal-klieb u ta’ prodotti 
oħra li fihom pil ta' din ix-xorta;  COM(2013) 412 finali.
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peress li ssostitwiet diversi projbizzjonijiet nazzjonali applikati ma’ proċeduri differenti. 
Barra minn hekk, skont l-opinjoni tal-partijiet interessati, il-projbizzjoni kkontribwixxiet biex 
jiġi limitat ir-riskju li jistgħu jiġu esposti għalih il-konsumaturi Ewropej minħabba li jixtru 
ġlud tal-qtates u tal-klieb jew prodotti li fihom ġilda bħal din.

Rigward il-prodotti l-oħra, kull projbizzjoni għandha regoli ta’ implimentazzjoni speċifiċi u 
għalhekk huwa diffiċli li tiġi pprovduta risposta ġenerali. Madankollu, rigward il-projbizzjoni 
tal-ġlud tal-qtates u tal-klieb, kwalunkwe projbizzjoni jew rekwiżiti legali speċifiċi (bħal 
ħafna mill-ikel importat) li japplikaw għall-importazzjoni minn pajjiżi terzi, normalment 
huma inklużi fi proċedura doganali biex prodotti suspettużi possibbli jiġu suġġetti għall-
attenzjoni partikolari tal-awtoritajiet doganali u mbagħad jiġu spezzjonati minnhom jew/u 
minn servizzi kompetenti oħra.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonanta li l-projbizzjoni ta’ prodotti bħall-ġlud tal-qtates u 
tal-klieb għandha tiġi segwita b’mod strett mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Fil-
każ tal-projbizzjoni tal-ġlud tal-qtates u tal-klieb, il-Kummissjoni ġabret informazzjoni u 
rrappurtat li l-projbizzjoni tabilħaqq ikkontribbwixxiet biex jiġi limitat ir-riskju għall-
konsumatur li jixtru prodotti bħal dawn fl-UE. B’mod aktar ġenerali, meta projbizzjoni jew 
rekwiżit speċifiku japplikaw għal prodotti importati, jiġu żviluppati proċeduri biex jiżguraw li 
prodotti suspettużi possibbli jkunu suġġetti għall-attenzjoni partikolari tal-awtoritajiet 
doganali u possibbilment, servizzi uffiċjali oħra rilevanti.


