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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0336/2012, imressqa minn C.R., ta’ ċittadinanza Daniża, dwar il-
qtugħ tad-denb tal-majjali żgħar li jsir b’mod regolari fid-Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’referenza għad-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE li tistabbilixxi standards minimi għall-
protezzjoni tal-majjali, il-petizzjonant jilmenta li d-Danimarka hi ħatja ta’ ksur tad-
dispożizzjonijiet eżistenti u mingħajr raġuni tippermetti l-qtugħ tad-denb tal-majjali żgħar 
Daniżi. Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-qtugħ tad-denb għandu konsegwenzi 
serji għall-benesseri tal-annimali, u li m’għandux ikun biżżejjed li l-qtugħ tad-denb jiġi 
ġustifikat verbalment b’dikjarazzjoni li tgħid, li fost l-istokk ikun hemm problemi ta’ gdim 
tad-denb. Il-petizzjonant jitlob għalhekk lill-Parlament Ewropew jiżgura l-introduzzjoni ta’ 
regoli tal-UE biex il-ħtieġa għall-qtugħ tad-denb ikollha tiġi dokumentata, filwaqt li jwaqqaf 
immedjatament il-qtugħ tad-denb illegali li jsir b’mod regolari fid-Danimarka.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012

L-infurzar xieraq tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li 
tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali 1 huwa prijorità għall-
Kummissjoni. It-titjib tal-infurzar tar-rekwiżiti relevanti f’din id-Direttiva, bħalma hu li l-
majjali jingħataw “aċċess (permanenti) għall-kwantità adekwata ta’ materjal sabiex 
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jassiguraw l-investigazzjoni adekwata u l-attivatijiet tal-manipulazzjoni”, diġà ġie diskuss 
mal-Istati Membri fis-26 ta’ Marzu 2012. Id-diskussjonijiet mal-Istati Membri se jkomplu 
jsiru fi sforz biex tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-infurzar aħjar tar-rekwiżiti attwali. Barra minn 
hekk qed jiġu kkuntemplati miżuri oħra fil-qafas tal-Istrateġija tal-UE dwar il-Benessri tal-
Annimali, pereżempju li jingħata taħriġ lill-veterinarji uffiċjali permezz tal-Programm għal 
Taħriġ Aħjar għal Ikel Aktar Sikur u fl-2013 bil-ħruġ ta’ linji gwida tal-UE dwar il-ħarsien 
tal-majjali. Dawn il-linji gwida se jkopru fost oħrajn is-suġġetti tal-qtugħ tad-denb u l-
provvediment ta’ materjal ta’ arrikkiment. 

Madankollu hija r-responsabilità tal-Istati Membri, f’dan il-każ tad-Danimarka, li jiżguraw l-
infurzar xieraq tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-miżuri li l-Kummissjoni digà bdiet u li se tibqa’ 
tieħu għandhom jgħinu biex jiġi aġevolat ix-xogħol tal-Istati Membri li jiżguraw li d-denb tal-
majjali ma jiġix maqtugħ fuq bażi ta’ rutina.

Ir-raġunijiet għan-nuqqas ta’ implimentazzjoni f’xi Stati Membri fir-rigward tal-provvediment 
ta’ materjal ta’ arrikkiment, jikkonsistu f’ħafna fatturi. Il-miżuri mhux leġiżlattivi li diġà 
ħadet il-Kummissjoni u l-miżuri addizzjonali ppjanati għall-2013 se jkunu jistgħu jindirizzaw 
aħjar l-aspett ta’ ħafna fatturi tan-nuqqas ta’ implimentazzjoni. Minħabba dawn il-passi 
mhuwiex xieraq li tiġi proposta emenda tal-leġiżlazzjoni eżistenti.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-qtugħ tad-denb huwa ppratikat b’mod vast fl-UE. Il-fatt li huwa pprattikat b’mod vast 
iwassal għall-konklużjoni li jsir regolarment u għaldaqstant jikser id-Direttiva tal-
Kunsill 2008/120/KE Anness I, kapitolu I(8). 

Il-Kummissjoni ma temminx li l-proċeduri ta’ ksur ikunu l-iktar strument effiċjenti sabiex 
tittejjeb il-konformità. L-istruttura tal-industrija fejn il-qżieqeż jinbiegħu minn naħa għal oħra 
tal-fruntieri, tagħmilha diffiċli li tiġi stabbilita prova li d-denb jiġi maqtugħ mingħajr 
ġustifikazzjoni u regolarment. Dan minħabba li jiddependi fuq ħafna fatturi sabiex jiġi deċiż 
abbażi ta’ każ b’każ dwar kif il-gdim tad-denb fl-irziezet tat-tismin jista’ jiġi evitat. Jekk l-
irziezet tat-tismin mhumiex fil-kostitwenza tas-servizz ta’ kontroll li jikkontrolla l-irziezet tat-
tnissil, huwa eżerċizzju diffiċli sabiex jiġu vvalutati dawn il-fatturi. 

Ir-rekwiżiti leġiżlattivi kif stabbiliti mid-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE1 huma ċari 
biżżejjed u l-Kummissjoni temmen li l-emenda tat-test legali, pereżempju billi jinbidel l-oneru 
tal-provi għax-xerrej, ma jtejjibx is-sitwazzjoni neċessarjament. Minflok, jistgħu jiġu miżjuda 
permezz ta’ linji gwida li jiffaċilitaw l-infurzar armonizzat fl-Istati Membri, fost l-oħrajn, billi 
jindirizzaw il-kwistjoni tal-bejgħ transkonfinali. 

Wieħed għandu jinnota li jekk tiġi adottata l-emenda proposta tar-regolament ta’ kontroll (ir-
Regolament (KE) Nru 882/2004), minnha nnifisha din tipprovdi għodod addizzjonali sabiex 
jissaħħaħ l-infurzar fl-Istati Membri. Barra minn hekk, abbażi tal-Istrateġija tal-UE 2012 –
20152 il-Kummissjoni qed tikkunsidra li tipproponi liġi qafas dwar il-benessri tal-annimali li 
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tista’ tintroduċi indikaturi speċifiċi ta’ benessri u għodod oħrajn sabiex tittejjeb l-
implimentazzjoni tar-regoli għall-benessri tal-annimali. Tali indikaturi jistgħu jinkludu l-
preżenza jew nuqqas ta’ preżenza tad-denb tal-majjali f’ċerti livelli ta’ produzzjoni. 
Għaldaqstant huwa prematur li jiġri ppreżentat test legali li jbiddel l-oneru tal-provi għax-
xerrej.

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni tippreferi tagħti priorità lill-linji gwida msemmija u lill-
għodod tat-tagħlim fuq l-internet. Il-proġett tal-UE WelNet1 qiegħed jiżviluppa għodda 
interattiva tat-tagħlim fuq l-internet li jippromwovi ż-żieda fl-għarfien dwar is-suġġetti tal-
materjal li jiġi mmanipulat u l-evitar tal-qtugħ tad-denb. Il-Kummissjoni qiegħda taħdem 
b’mod parallel fuq linji gwida u għodod prattiċi oħrajn għal darb’oħra bl-għan li jittejjeb il-
grad ta’ konformità.

Konklużjoni

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni ma tikkunsidrax il-proċeduri ta’ ksur bħala l-iktar strument 
effiċjenti sabiex tittejjeb il-konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE. Il-
Kummissjoni ma tipproponix li tiġi emendata l-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-benessri tal-
annimali. F’konnessjoni max-xogħol dwar liġi qafas possibbli dwar il-benessri tal-annimali, 
se jiġu kkunsidrati modi iktar effiċjenti li jgħinu lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom sabiex 
jinfurzaw il-liġi tal-Unjoni. Se tingħata prijorità għall-iżvilupp tal-linji gwida u l-għodod tat-
tagħlim fuq l-internet.
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