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Suġġett: Petizzjoni 0252/2008, ippreżentata minn Suzanne Thorpe, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar il-projbizzjoni tal-użu tal-klieb u l-ġriewi tar-razza beagle
għal skopijiet ta’ esperimentazzjoni fuq l-annimali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar l-użu estensiv ta’ klieb u ġriewi tar-razza beagle għal 
skopijiet ta’ esperimentazzjoni fuq l-annimali, billi ssostni li ċerti postijiet fejn iżommu l-klieb
qegħdin irabbu klieb tar-razza beagle għal dan l-iskop speċifiku u li ġriewi żgħar ta’ sitt 
ġimgħat qegħdin jintużaw għal esperimenti fejn iġagħluhom jieħdu n-nifs bil-gass u dħaħen 
tossiċi. Hija  titlob ukoll li jkun hemm trasparenza akbar fejn għandha x’taqsam l-
esperimentazzjoni fuq l-annimali u l-proċeduri xjentifiċi relatati. Wara li l-kwistjoni ġiet 
riferuta lill-awtoritajiet Ingliżi mingħajr suċċess, hi issa qiegħda titlob investigazzjoni mill-
Parlament Ewropew dwar jekk is-sitwazzjoni li tiddeskrivi hi hix skont il-leġislazzjoni tal-UE 
dwar il-protezzjoni tal-annimali wżati għal skopijiet esperimentali u xjentifiċi oħra. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-17 ta’ Diċembru 2008.

Il-petizzjonanta ssostni li fir-Renju Unit klieb u ġriewi tar-razza beagle, mill-età ta’ sitt 
ġimgħat, jintużaw ħafna f’esperimenti. Dawn jinkludu testijiet li jinvolvu t-teħid ta’ nifsijiet 
bil-gassijiet u dħaħen tossiċi. Hija ssemmi ċentru speċifiku tat-trobbija ta’ dawn il-klieb fir-
Renju Unit, u titlob li din il-kumpanija tkun ipprojbita milli trabbi klieb tar-razza beagle biex 
jintużaw f’esperimenti xjentifiċi. Hija  tixtieq ukoll li tara żewġ laboratorji Ingliżi jkunu 
pprojbiti milli jużaw din ir-razza ta’ klieb.
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Hija titlob li jkun hemm trasparenza akbar fil-qasam tal-esperimenti xjentifiċi fuq l-annimali. 
Hi tixtieq tkun taf ukoll jekk is-sitwazzjoni li hi tiddeskrivi fir-Renju Unit hix konformi mal-
liġi tal-UE fil-qasam tal-proċeduri xjentifiċi bl-użu tal-annimali. Fl-aħħar nett hi qiegħda 
tressaq il-petizzjoni sabiex l-attivitajiet fil-laboratorji li jużaw l-annimali jkunu aktar 
trasparenti, u titlob li jintemm in-nuqqas ta’ trasparenza fejn jidħlu l-esperimenti fuq annimali 
li jsiru fil-laboratorji.

Id-Direttiva 86/609/KEE dwar il-protezzjoni tal-annimali użati għal skopijiet esperimentali 
jew xjentifiċi oħra1 kienet trasposta fil-leġislazzjoni nazzjonali fl-1989. L-esperimenti kollha 
fuq l-annimali fl-UE għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Id-Direttiva tfittex li ttejjeb il-kontrolli dwar l-użu ta’ annimali fil-laboratorji billi tistabbilixxi 
standards minimi għall-akkomodazzjoni u l-kura kif ukoll għat-taħriġ tal-persunal li jieħu 
ħsieb dawn l-annimali u s-superviżjoni tal-esperimenti. Din tistabbilixxi wkoll 
dispożizzjonijiet dwar it-tmexxija u dwar l-awtorizzazzjoni ta’ esperimenti, persunal u 
stabbilimenti.
Artikolu 7 tad-Direttiva jipprovdi illi “esperiment m’għandux isir jekk hemm metodu 
xjentifiku sodisfaċenti ieħor li bih jista’ jinkiseb ir-riżultat imfittex, u li ma jinvolvix l-użu ta’ 
annimal, hu disponibbli b’mod raġjonevoli u prattiku”. Sfortunatament, illum il-perikli ta’ 
ċerti sustanzi bħall-kimiki jistgħu jiġu determinati b’mod mhux suffiċjenti bil-metodi ta’ 
testijiet in vitro disponibbli (li ma jużawx testijiet fuq l-annimali). Dan jidher f’rapport 
ippubblikat miċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni ta’ metodi Alternattivi, ECVAM2. L-użu 
ta’ metodi in vitro waħedhom għalhekk ma jikkalkulawx il-perikli ta’ sustanzi li jistgħu 
jagħmlu ħsara lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent. Bħala riżultat, l-użu ta’ għadd ta’ annimali 
għadu meħtieġ sabiex jassigura livelli ta’ sikurezza għall-bnedmin u għall-ambjent. Fir-
rigward tal-klieb, hu importanti li wieħed jinnota li fl-UE 68% tal-klieb użati fl-esperimenti 
huma wżati f’ittestjar għas-sikureza ta’ bilfors meħtieġ bil-liġi bħala speċi sekondarja li mhix 
tal-ġrieden.

Madankollu, meta hemm il-ħtieġa li jintużaw il-klieb, id-Direttiva tipprovdi wkoll li dawn 
iridu jiġu mrobbija għal dan l-iskop; annimali jiġġerrew barra m’għandhomx jintużaw 
f’esperimenti. Barra minn hekk, l-istabbilimenti li jrabbu u jissuplixxu l-klieb iridu jkunu 
approvati minn jew irreġistrati mal-awtorità nazzjonali u jikkonformaw mar-rekwiżiti għall-
akkomodazzjoni u l-kura tal-annimali sabiex tiġi assigurata kura xierqa għal dawn l-annimali. 
Għalhekk, għalkemm il-klieb u l-ġriewi tar-razza beagle xorta waħda għadhom jistgħu 
jintużaw fi proċeduri xjentifiċi fl-UE, huma jingħataw xi livell ta’ protezzjoni skont il-
leġislazzjoni tal-UE.

Il-Kummissjoni ssottomettiet proposta għal reviżjoni tad-Direttiva 86/609/KEE3. L-għan hu li 
tissaħħaħ il-leġislazzjoni fil-qasam tal-esperimentazzjoni fuq l-annimali fl-UE u sabiex jiġi 
assigurat li l-annimali li għadhom qegħdin jintużaw fl-esperimenti għandhom jirċievu kura 
xierqa u trattament ta’ ħniena. B’mod partikolari, l-għan tal-proposta hu li tirrinforza r-

                                               
1 ĠU L 358, 18.12.1986, p. 1
2 A. P. Worth, M. Balls (ed.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 
Prospects  – Rapport imħeji mill-ECVAM u mill-Grupp ta’ Ħidma tal-ECVAM dwar il-kimiki. ATLA 30, 
Suppliment 1 ta’ Lulju 2002.
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rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ esperimenti, persunal u stabbilimenti, u 
spezzjonijiet tal-istabbilimenti li jrabbu, jissuplixxu jew jużaw annimali tal-laboratorji.

M’huwiex l-għan tal-Kummissjoni li tipprojbixxi l-użu ta’ razez ta’ klieb partikolari għall-użu 
fi proċeduri xjentifiċi, iżda li tiffaċilita t-tnaqqis ġenerali fl-użu tal-annimali permezz tal-
inkoraġġiment tal-iżvilupp ta’ metodi alternattivi. Fir-rigward ta’ stabbilimenti li jrabbu l-
annimali għal skopijiet esperimentali, inklużi l-klieb, ir-reviżjoni tipprevedi għadd ta’ 
elementi li jtejbu l-livell ta’ kura u protezzjoni ta’ dawn l-annimali.

Rigward in-nuqqas ta’ trasparenza b’rabta mal-attivitajiet fil-laboratorji, id-Direttiva 
2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar l-użu mill-
ġdid ta’ informazzjoni għas-settur pubbliku1 tistabilixxi r-regoli u l-prattiċi għall-aċċess ta’ 
riżorsi ta’ informazzjoni għas-settur pubbliku. Madankollu, l-informazzjoni li hemm referenza 
għaliha mill-petizzjonanta ma taqax taħt din il-leġislazzjoni, u hija kwestjoni li tikkonċerna 
lill-gvernijiet nazzjonali.

Konklużjoni
Il-leġislazzjoni tal-UE tippermetti li jsiru esperimenti fuq klieb tar-razza beagle. Madankollu, 
dawn l-annimali jaqgħu taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva li tipprovdi standards 
minimi għall-protezzjoni tagħhom matul ħajjithom, u li għandha tittejjeb matul is-snin li 
ġejjin permezz tar-reviżjoni imminenti ta’ din id-Direttiva. Bit-tagħrif xjentifiku attwali, il-
Kummissjoni Ewropea mhix f’pożizzjoni li tipprojbixxi l-użu ta’ razez speċifiċi ta’ klieb fi 
proċeduri xjentifiċi. Madankollu, bir-reviżjoni din timmira li tistabbilixxi regoli li jassiguraw 
li tali proċeduri jsiru b’mod ta’ ħniena u li t-trobbija ta’ annimali għall-esperimenti tqis l-
aħħar informazzjoni xjentifika dwar il-benesseri tal-annimali. Fl-aħħar nett, il-ftehimiet ta’
kunfidenzjalità magħmula bejn il-laboratorji u l-viżitaturi tagħhom fi Stat Membru jaqgħu ’il 
barra mill-kompetenza tal-leġislazzjoni Komunitarja.

                                               
1 ĠU L 345, 31.12.2003, p. 90


