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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1251/2012, imressqa mill-assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ 
‘Occupy for Animals’, mil-Lussemburgu dwar it-trattament ħażin tal-
annimali tat-triq

1. Sommarju tal-petizzjoni

Occupy for Animals hija assoċjazzjoni mhux governattiva għall-protezzjoni tal-annimali 
bbażata fil-Lussemburgu. Skont l-assoċjazzjoni petizzjonanta, hemm madwar 100 miljun 
kelb, u d-doppju ta’ dak l-ammont ta’ qtates, fl-Istati Membri tal-UE. Dawn l-annimali u l-
frieħ tagħhom se jkomplu jirriproduċu, sabiex fi ftit snin se jkun hemm diversi aktar eluf ta’ 
annimali mhux mixtieqa, li se jiffaċċjaw ħajja ta’ tbatija, ġuħ u disperazzjoni. Il-petizzjonanta 
tixtieq tkun taf x’għamlet il-Kummissjoni biex timplimenta d-dikjarazzjoni bil-miktub tal-
Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 123 tar-Regoli ta’ Proċedura, tat-13 ta’ Ottubru 2011 
dwar il-ġestjoni tal-popolazzjoni tal-klieb, u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-4 ta’ Lulju 2012 
dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali 2012-2015.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta' Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

Il-Kummissjoni hija konxja li f’xi Stati Membri l-kontroll tal-popolazzjoni tal-annimali ta’ 
kumpanija, inkluż it-trattament tal-klieb tat-triq, jista’ jkun problematiku għal diversi raġunijiet. 

Madankollu, għalkemm l-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jirrikjedi li jitqiesu bis-sħiħ ir-rekwiżiti tat-trattament tal-annimali fil-formulazzjoni u l-
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implimentazzjoni ta’ xi politiki tal-UE, dan la jipprovdi bażi ġuridika għall-kwistjonijiet kollha 
tat-trattament tal-annimali u lanqas ma jindirizzahom. Għaldaqstant din il-kwistjoni mhijiex 
irregolata mir-regoli tal-UE u tibqa’ r-responsabbiltà unika tal-Istati Membri. 

Il-Kummissjoni appoġġjat b’mod konsistenti x-xogħol imwettaq mill-Organizzazzjoni Dinjija 
għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) biex tiżviluppa linji gwida għall-kontroll tal-popolazzjonijiet tal-
klieb tat-triq, u biex tenfasizza l-importanza tar-reġistrazzjoni u l-identifikazzjoni tal-klieb min-
naħa tas-sidien tagħhom, flimkien mal-kontroll tar-riproduzzjoni bħala elementi fundamentali ta’ 
sidien tal-klieb responsabbli. 

Dawn l-istandards, adottati fl-2009 jindikaw ukoll il-korpi responsabbli għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u t-taħriġ xieraq sabiex jiġu rregolati l-qbid, it-trasport u l-qtil 
tal-klieb kif ukoll il-kriterji minimi ta’ abitazzjoni u kura. Madankollu huwa f’idejn kull Stat 
Membru, bħala membru sħiħ tal-OIE, biex jikkunsidra kif huma jistgħu jużaw bl-aktar mod 
xieraq dawn il-linji gwida internazzjonali fil-kuntest nazzjonali tagħhom. 

Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tkompli tappoġġja x-xogħol futur tal-OIE f’dan il-qasam.

Fir-rigward tal-istrateġija tal-UE għall-protezzjoni u l-benessri tal-annimali 2012-2015, il-
Kummissjoni qed tippjana li twettaq studju dwar it-trattament tal-klieb u l-qtates involuti fi 
prattiki kummerċjali. Fid-dawl tar-riżultati ta’ dan l-istudju, il-Kummissjoni se tikkunsidra jekk 
humiex meħtieġa azzjonijiet ulterjuri f’dan il-qasam billi tqis kif xieraq il-prinċipji tal-
proporzjonalità u s-sussidjarjetà.

Il-Kummissjoni hija attiva wkoll fil-promozzjoni ta’ informazzjoni sistematika u komuni u 
strateġiji ta’ edukazzjoni dwar it-trattament tal-klieb u tikkoopera ma’ organizzazzjonijiet oħra 
għall-iżvilupp tas-sit “CARODOG” (www.carodog.eu), pjattaforma informattiva dwar il-ġestjoni 
tal-popolazzjoni tal-klieb li twassal għal sjieda responsabbli tal-annimali bħala prinċipju bażiku 
għall-promozzjoni tat-trattament tal-annimali ta’ kumpanija fl-UE.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

L-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jobbliga lill-Unjoni 
Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha sabiex jagħtu konsiderazzjoni sħiħa lir-rekwiżiti tal-
benessri tal-annimali bħala esseri senzjenti meta jifformulaw u jimplimentaw politiki dwar l-
agrikoltura, is-sajd, it-trasport, is-suq intern, l-iżvilupp fir-riċerka u t-teknoloġija u l-ispazju. 

L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom jibqgħu fi ħdan il-kompetenzi mogħtija 
lilhom mit-Trattati. Għalhekk is-setgħa tagħhom biex itejbu l-benessri tal-annimali permezz 
tar-regolamentazzjoni u l-infurzar hija limitata għall-oqsma ta’ politika msemmija hawn fuq. 
Bħala riżultat, il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda mandat biex tifformula u 
timplimenta politiki dwar il-klieb u l-qtates mitlufin. Il-kwistjoni taqa’ taħt ir-responsabilità 
esklużiva tal-Istati Membri. 

F'dan il-kuntest, u fil-qafas tal-istrateġija tal-UE għall-protezzjoni u l-benessri tal-annimali 
2012-2015, il-Kummissjoni ddeċidiet li twettaq studju dwar it-trattament tal-klieb u l-qtates 
involuti fi prattiki kummerċjali. Dan għandu l-għan li jiġi evalwat jekk it-tħassib rigward it-
trattament ta' dawn l-annimali jirriflettix sitwazzjoni ġenerali fl-UE u, bħala konsegwenza, 
sabiex jiddetermina sa liema punt l-UE għandha tieħu miżuri speċifiċi f'dan il-qasam.  
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