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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1719/2012, imressqa minn Myriam Plein, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar il-laħam li ġej minn annimali maqtula f’ritwal fl-oġġetti 
tal-ikel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tikkunsidra li n-negozji kollha li jipproċessaw ingredjenti li joriġinaw mill-
annimali bil-għan li jikkummerċjalizzawhom fi prodotti tal-ikel għandhom jintalbu jindikaw 
b’mod li jolqot l-għajn u leġibbli fuq il-prodotti tagħhom jekk l-annimal(i) li minnhom ġejjin 
l-ingredjenti ġewx maqtula b’ritwal. Skont il-petizzjonanta huwa impossibbli għall-
konsumaturi fi ħwienet u restoranti li jgħidu jekk prodott ikunx fih partijiet minn annimali 
maqtula b’ritwal. Il-konsumaturi għandhom, bħal fil-każ ta’ laħam organiku u laħam 
ordinarju, ikunu kapaċi jieħdu deċiżjoni infurmata f’ħanut jew restorant.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20  ta’ Settembru 2013

Il-laħam li ġie maqtul b’ritwal mhuwiex iddefinit mil-leġiżlazzjoni tal-UE. Madankollu, l-
Istati Membri huma responsabbli li jippermettu qatla mingħajr xokkijiet tal-elettriku fil-każ 
ta’ ċerti ritwali reliġjużi u li jimmonitorjaw il-kundizzjonijiet li taħthom dan għandu jsir, 
f’konformità mar-regoli tal-UE u dawk nazzjonali possibbilment aktar stretti.

B’mod parallel, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, 
preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel1 ma tipprevedi l-ebda rekwiżit ta’ tikkettjar 
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speċifiku fir-rigward tal-informazzjoni dwar il-metodi tal-qatla. Id-Direttiva tal-aħħar ġiet 
riveduta riċentement. Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi se jħassar u jissostitwixxi 
d-Direttiva 2000/13/KE mit-13 ta’ Diċembru 2014.1 Il-Premessa (50) tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 tirrikonoxxi li l-konsumaturi tal-Unjoni qed juru interess dejjem akbar fl-
implimentazzjoni tar-regoli tal-Unjoni dwar il-benesseri tal-annimali waqt il-qatla, inkluż jekk 
l-annimal ingħatax xokkijiet tal-elettriku qabel inqatel. Għaldaqstant, din tipprovdi li studju 
dwar l-opportunità li l-konsumaturi jingħataw l-informazzjoni rilevanti dwar l-għoti ta’ 
xokkijiet tal-elettriku lill-annimali għandu jiġi kkunsidrat fil-kuntest ta’ strateġija futura tal-
Unjoni għall-protezzjoni u l-benesseri tal-annimali. Dan l-istudju2 kien oriġinarjament 
ippjanat għall-2013 bħala parti mir-riżultati tanġibbli tal-istrateġija tal-UE għall-benesseri tal-
annimali 2012-20153. Il-Kummissjoni ffirmat il-kuntratt għall-istudju f’Marzu 2013 u r-
riżultati huma mistennija li jkunu disponibbli sa April 2014. Fid-dawl tal-eżitu tal-istudju, il-
Kummissjoni se tikkunsidra jekk humiex neċessarji aktar azzjonijiet. 
Konklużjoni

Il-punt imqajjem mill-petizzjonanta diġà ġie kkunsidrat mil-leġiżlaturi fir-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi adottat 
reċentement. Ġie deċiż li ma tintalabx tali informazzjoni fuq bażi obbligatorja f’dan l-istadju. 
L-għoti ta’ informazzjoni rilevanti dwar l-għoti ta’ xokkijiet lill-annimali lill-konsumaturi 
huwa kkunsidrat fil-kuntest ta’ studju speċifiku li għadu għaddej. Fid-dawl tal-eżitu tal-
istudju, il-Kummissjoni se tikkunsidra jekk humiex neċessarji aktar azzjonijiet.
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2 L-istudju huwa intitolat “Studju dwar l-opportunità biex il-konsumaturi jiġu provduti bit-tagħrif rilevanti dwar 
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3 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
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