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Suġġett: Petizzjoni 0915/2008, imressqa minn Dorothea Erndt, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar is-sitwazzjoni fil-laboratorju Ġermaniż Covance fejn isiru 
testijiet fuq l-annimali u l-projbizzjoni ta’ testijiet fuq l-annimali fuq 
antropojdi kbar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta toġġezzjona għat-testijiet fuq l-annimali u tirreferi b’mod speċifiku f’dan il-
kuntest għal-laboratorju Ġermaniż Covance fejn isiru testijet fuq l-annimali fejn, skont il-
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ħlejjaq ‘primati’ huma soġġetti għal 
traskuraġni kbira u tbatija bla bżonn.  Il-petizzjonanta għalhekk titlob lill-Parlament Ewropew 
biex jieħu azzjoni sabiex jiġi assigurat li laboratorji li jagħmlu testijiet fuq l-animali bħal ma 
hu Covance jintalbu jagħtu kont tat-trattament ħażin li jwettqu fuq l-annimali u li tkun 
introdotta projbizzjoni totali fuq l-ittestjar fuq l-annimali fuq l-antropojdi kbar.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Id-Direttiva 86/609/KEE dwar il-protezzjoni tal-annimali użati għall-għanijiet sperimentali u 
għal għanijiet xjentifiċi oħra1 kienet trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali fl-1989. Kull 
esperiment fuq l-annimali fl-UE għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-direttiva. 

Fil-5 ta’ Novembru 2008, il-Kummissjoni ressqet proposta għal reviżjoni tad-Direttiva 
86/609/KEE2. L-għan tar-reviżjoni huwa li tissaħħaħ il-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-esperimenti 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 ĠU L 345, 31.12.2003, p.90
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fuq l-annimali fl-UE u li jiġi żgurat li l-annimali li għadhom jintużaw għall-esperimenti 
jingħataw kura xierqa u trattament uman. B’mod partikolari, ir-reviżjoni se teżamina r-
rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-esperimenti, il-persunal u l-
istabbilimenti, l-ispezzjonijiet tal-istabbilimenti li jrabbu annimali sperimentali, jipprovduhom 
jew jużawhom, u l-istandards tal-postijiet fejn jinżammu l-annimali u tal-kura tagħhom.

Il-Kummissjoni tifhem li t-terminu ‘antropojdi kbar’ użat mill-petizzjonanta jirreferi għal 
xadini kbar. Fil-proposta l-ġdida, l-għan tal-Kummissjoni huwa li tipprojbixxi l-użu ta’ xadini 
kbar fi proċeduri xjentifiċi. Huwa biss f’każ ta’ perikolu għas-sopravivenza tal-ispeci stess, 
jew f'każ li tfaqqa’ bla ma tkun mistennija marda li tkun ta’ theddida jew li ddgħajjef l-ispeċi, 
li Stat Membru b’mod eċċezzjonali jista’ jingħata permess biex jużahom. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni timmira li tappoġġja tnaqqis ġenerali fl-użu ta’ annimali billi tħeġġeġ l-iżvilupp 
ta’ metodi alternattivi. Fir-rigward ta’ stabbilimenti li jużaw l-annimali u jrabbuhom għal 
għanijiet sperimentali, inklużi l-ħlejjaq ‘primati’, il-proposta għal Direttiva riveduta tipprevedi 
għadd ta’ elementi li se jtejbu l-livell tal-kura u l-ħarsien ta’ dawn l-annimali. 

Il-Kummissjoni tista’ tikkonferma li attwalment m’hemm l-ebda każ ta’ ksur tal-liġi 
Komunitarja taħt investigazzjoni f’rabta ma’ din il-kumpanija, jew kwalunkwe stabbiliment 
ieħor ta’ riċerka fl-UE li juża l-annimali. Jekk tiġi żvelata xi informazzjoni dwar ksur ta’ 
miżuri stabbiliti bid-Direttiva 86/609/KEE, il-Kummissjoni mbagħad tibda investigazzjoni 
fuq il-kwistjoni.   

Konklużjoni
Il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE tippermetti li jsiru esperimenti fuq antropojdi mhux umani. 
Dawn l-annimali jaqgħu taħt il-qasam ta’ applikazzjoni ta’ direttiva li tipprovdi standards 
minimi għall-ħarsien tagħhom kemm idumu ħajjin iżda li se jitjiebu fis-snin li ġejjin permezz 
tar-reviżjoni ta’ din id-direttiva. Għandu jiġi nnutat li x-xadini kbar ilhom ma jintużaw għal 
kwalunkwe proċedura xjentifika fl-UE għal għaxar snin, u li l-użu tagħhom se jkun ipprojbit, 
minbarra f’ċirkostanzi limitati u ġustifikati strettament kif issemma fuq, jekk il-proposta tal-
Kummissjoni biex tiġi riveduta d-Direttiva 86/609/KEE tiġi adottata bħala leġiżlazzjoni 
mingħajr emendi għal din id-dispożizzjoni. 

Bl-għarfien xjentifiku attwali, il-Kummissjoni Ewropea mhijiex f’pożizzjoni li tipprojbixxi l-
użu ta’ kwalunkwe speċi oħra ta’ annimali fi proċeduri xjentifiċi. Madankollu, bir-reviżjoni 
hija qed timmira li tistabbilixxi regoli li jiżguraw li l-proċeduri xjentifiċi kollha jsiru b’mod 
uman u li fit-trobbija u t-trattament ta’ annimali li jintużaw fl-esperimenti  tiġi kkunsidrata l-
aħħar informazzjoni xjentifika dwar il-benessri ta’ annimali f’konformità mal-Prinċipju tat-
Tliet R ‘replace’ (tibdil), ‘reduce’ (tnaqqis) u ‘refine’ (rfinar) tal-użu ta’ annimali għal 
għanijiet xjentifiċi.


