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Ġermaniża, dwar il-ġlied tal-klieb fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar il-popolarità dejjem tikber tal-ġlied tal-klieb fl-Ewropa, 
u ssostni li fl-Ewropa ħafna klieb qed jitrabbew speċifikament għal dan il-għan u li l-attività 
hija organizzata tajjeb ħafna u hija ffinanzjata u akkumpanjata minn attivitajiet ta’ logħob tal-
azzard illegali fuq skala kbira. Għaldaqstant hija tħeġġeġ lill-istituzzjonijiet Ewropej ma 
jinħbewx wara l-leġiżlazzjoni eżistenti, li hija tqis inadegwata, iżda jagħmluha ħafna aktar 
strinġenti u jiżguraw li tiġi infurzata b’mod effikaċi, sabiex din il-prattika tieqaf malajr kemm 
jista’ jkun.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jobbliga lill-Unjoni 
Ewropea u lill-istituzzjonijiet tagħha sabiex "jagħtu konsiderazzjoni sħiħa  tal-ħtiġijiet tal-
benessri tal-annimali bħala esseri sensibbli" 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.
Għaldaqstant, ġiet adottata ġabra konsiderevoli tal-liġi tal-Unjoni għall-protezzjoni tal-
annimali tal-irziezet u dawk tal-laboratorju. Il-Kummissjoni Ewropea tagħti importanza kbira 
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lit-trattament xieraq tal-annimali. Madankollu, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jibqgħu fi ħdan il-kompetenzi mogħtija lilhom mit-Trattati. Għalhekk is-setgħa 
tagħhom sabiex itejbu t-trattament xieraq 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-ġlied tal-klieb. Bħala riżultat, m’hemmx leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola l-ġlied tal-klieb. Il-
kwistjoni taqa’ taħt ir-responsabilità esklużiva tal-Istati Membri.

Madankollu, f’Novembru 2010, il-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar it-trattament xieraq tal-
klieb u l-qtates fejn jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa, jekk meħtieġ u 
f’koordinazzjoni mal-Istati Membri, l-azzjonijiet xierqa biex tinkoraġġixxi u tappoġġja l-
edukazzjoni dwar is-sjieda responsabbli tal-klieb u l-qtates. Aktar reċentement, il-Parlament 
Ewropew ħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirrakkomanda soluzzjonijiet konkreti li jipprevjenu 
lill-klieb u l-qtates milli jkunu mrobbija u nnegozjati b’mod li x’aktarx jikkawża problemi 
relatati mat-trattament tal-annimali, u sejjaħ biex jitwaqqaf qafas legali tal-UE għall-
protezzjoni tal-annimali domestiċi u tal-annimali li jiġġerrew fit-toroq.

F’dan il-kuntest, u fil-qafas tal-istrateġija tal-UE għall-protezzjoni u t-trattament xieraq tal-
annimali 2012-2015, il-Kummissjoni ddeċidiet li twettaq studju dwar it-tratament xieraq tal-
klieb u l-qtates involuti fi prattiki kummerċjali, bil-għan li tevalwa jekk dan it-tħassib 
jirriflettix sitwazzjoni ġenerali fl-UE u, bħala konsegwenza, tiddetermina sa liema punt l-UE 
għandha tieħu miżuri speċifiċi f’dan il-qasam. Sabiex tiġbor informazzjoni dwar din il-
kwistjoni u sabiex tfassal strateġiji f’dan il-qasam ta’ politika, il-Kummissjoni qed torganizza 
l-ewwel Konferenza Ewropea dwar “It-trattament xieraq tal-klieb u l-qtates”, li ser issir fi 
Brussell fit-28 ta’ Ottubru 2013. Dan l-avveniment se jirrappreżenta opportunità kbira biex 
jiġi promoss it-tisħiħ tat-trattament xieraq tal-annimali ta' kumpanija fl-UE u fil-livell 
internazzjonali.

Sabiex il-Kummissjoni tieħu azzjoni legali, l-ewwel iridu jiġu introdotti s-setgħat rilevanti fit-
Trattati.

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

Il-petizzjonanta hija tal-opinjoni li r-risposti tal-Kummissjoni mogħtija s'issa kienu bbażati 
fuq interpretazzjoni stretta ħafna tal-Artikolu 13 tat-TFUE. Il-Kummissjoni għalhekk tixtieq 
tipprovdi xi kjarifiki dwar il-kwistjoni.

L-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jobbliga lill-Unjoni 
Ewropea u lill-istituzzjonijiet tagħha sabiex "jagħtu konsiderazzjoni sħiħa tal-ħtiġijiet tal-
benessri tal-annimali bħala esseri sensibbli" 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 jeħtiġilhom jibqgħu fi ħdan il-kompetenzi mogħtija 
lilhom mit-Trattati. Għalhekk is-setgħa tagħhom sabiex itejbu t-trattament xieraq 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-ġlied tal-klieb. Il-kwistjoni taqa’ taħt ir-responsabilità esklużiva 
tal-Istati Membri. 
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F'dan il-kuntest, u fil-qafas tal-istrateġija tal-UE għall-protezzjoni u t-trattament xieraq tal-
annimali 2012-2015, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħmel studju dwar it-trattament xieraq tal-
klieb u l-qtates involuti fi prattiki kummerċjali. Dan għandu l-għan li jevalwa jekk it-tħassib 
dwar it-trattament ta' dawn l-annimali jirriflettix sitwazzjoni ġenerali fl-UE u, bħala 
konsegwenza, li jiddetermina sa liema punt l-UE għandha tieħu miżuri speċifiċi f'dan il-
qasam. 


