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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob mill-Kummissjoni stima oġġettiva u indipendenti tal-impatt ambjentali 
tal-industrija tal-fer.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-programmi ta’ ħidma tad-diversi Dipartmenti tal-Kummissjoni daħħlu fis-seħħ il-karigi 
mogħtija lilha bit-Trattat. Hemm oqsma tat-Trattat li huma rilevanti għall-industrija tal-fer, 
iżda dawn bl-ebda mod mhuma limitati għall-ambjent kif jidher li tissuġġerixxi t-talba tal-
petizzjonanta; lanqas ma japplikaw għal din il-fergħa ta’ attività kollha kemm hi, b’tali mod li 
jkun iġġustifikat studju bl-għan li tiġi stabbilita, pereżempju, l-“impronta ekoloġika” ta’ din l-
attività fit-totalità tagħha. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tistax tiġġustifika l-għoti ta’ 
riżorsi għall-istudju li l-petizzjonanta tixtieq li jsir, iżda hija ħerqana li tiġbed l-attenzjoni għal 
kwistjonijiet rilevanti li effettivament jaqgħu fi ħdan l-ambitu wiesa’ tal-attivitajiet tal-UE. 
Jista’ jiġi rrimarkat sa mill-bidu li l-prodotti tal-annimali li jkunu ġejjin minn settur tal-fer 
ikkaratterizzat minn trobbija tajba tal-annimali għandhom tendenza li jissostitwixxu prodotti 
simili li l-produzzjoni tagħhom tista’ tagħmel pressjoni fuq il-popolazzjonijiet selvaġġi tal-
annimali ekwivalenti li dejjem qed isiru iktar rari u b’hekk dawn jipprovdu riżerva ekonomika 
ġenerali utli. It-trobbija tal-annimali għall-fer tagħhom qatt ma ngħatat sussidji diretti taħt il-
Politika Agrikola Komuni; fil-fatt, jekk niġu f’dan, lanqas il-produzzjoni tas-suf qatt ma 



PE472.133v01-00 2/3 CM\876861MT.doc

MT

ngħatat sussidji diretti.

Bħalissa m’hemmx ekotikketta tal-UE għall-prodotti tal-fer fl-iskema tal-UE, ir-Regolament 
1980/2000 dwar skema riveduta tal-għoti tal-ekotikketta Komunitarja; il-preparazzjoni ta’ tali 
tikketta kienet tinvolvi studji li kienu joqorbu l-aktar lejn dak li l-petizzjonanta kellha 
f’moħħha. Fid-dinja hemm aktar minn tużżana skemi tal-ekotikketta potenzjalment relevanti, 
iżda dawn tendenzjalment jikkonċernaw tessuti li jintużaw għall-arredamenti tad-djar u tessuti 
oħra simili, li fihom l-element tal-fer x’aktarx ikun minimu.

L-annimali li jitrabbew għall-fer jistgħu joħolqu riskji għas-saħħa kemm tal-bnedmin, bħal 
dik tal-ħaddiema f’kuntatt mal-annimali, u kemm tal-annimali selvaġġi, bħalma huma l-
annimali selvaġġi lokali li jkunu f’riskju jekk jaħarbu annimali minn xi razzett. Għalkemm 
jista’ jiġi argumentat li l-irziezet tal-fer jistgħu jipprovdu servizz utli billi jużaw materjal tal-
ikel li nkella jkollu jintrema, għandu jiġi żgurat ukoll li r-riskji korrispondenti jiġu 
kkontrollati. Għalhekk, ir-riskji li jistgħu jitfaċċaw u li jeħtieġ jiġu indirizzati fil-livell tal-UE 
huma mmaniġġjati xjentifikament, pereżempju skont ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi regoli għall-
prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered. Il-
Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan l-immaniġġjar tar-riskju a priori ma 
jagħmilx distinzjoni jekk l-annimali jitrabbewx għall-fer jew għal xi skop ieħor; l-aspett li 
jgħodd huwa r-riskju li effettivament ikun hemm. 

L-annimali li jitrabbew għall-fer jistgħu jaqgħu fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-benesseri tal-
annimali tal-UE, bħad-Direttiva 1998/58/KE dwar il-ħarsien ta’ annimali miżmuma għal 
skopijiet ta’ biedja. Il-Kummissjoni tixtieq tindika li din il-leġiżlazzjoni tal-benesseri tal-
annimali, għalkemm tista’ tapplika għall-irziezet tal-fer, fil-fatt ma tagħmilx distinzjoni jekk l-
annimali jitrabbewx għall-produzzjoni tal-fer jew għal skopijiet oħra. Għal finijiet ta’ 
dokumentazzjoni, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda evidenza ta’ problemi ta’ benesseri tal-
annimali li huma ikbar fl-irziezet tal-fer meta mqabbla ma’ tipi ta’ rziezet oħra. Barra minn 
hekk, l-UE diġà adottat ċerti regoli li jaffettwaw il-benesseri tal-annimali għal ċerti annimali 
selvaġġi li ma jinżammux fil-magħluq (importazzjoni tal-prodotti mill-foki u l-użu ta’ nasses 
li jaqbdu s-saqajn)1. Skont il-Ftehim dwar in-Normi Internazzjonali ta’ Nsib b’Mod Uman, l-
użu tan-nasses li jaqbdu s-saqajn huwa pprojbit fl-UE. L-introduzzjoni fl-UE ta’ ġlud u 
prodotti manifatturati ta’ ċerti speċi ta’ annimali salvaġġi li joriġinaw minn pajjiżi li ma 
jkunux konformi man-normi internazzjonali ta’ nsib b’mod uman hija pprojbita wkoll. Tista’ 
tinġibed ukoll l-attenzjoni tal-petizzjonanta għar-rapport reċenti2 tas-Sinjura Paulsen dwar dan 
is-suġġett ġenerali.
                                               
1  Id-Direttiva 83/129/KEE li tirrigwarda l-importazzjoni fl-Istati Membri tal-ġlud ta’ ċerti 
friegħ tal-foki u ta’ prodotti li ġejjin minnhom fl-Istati Membri (ĠU L 091, 9.4.1983, p. 30) u 
r-Regolament (KEE) Nru 3254/91 tal-4 ta’ Novembru 1991 li jipprojbixxi l-użu fil-Komunità 
ta’ nasses li jaqbdu s-saqajn u l-introduzzjoni fil-Komunità ta’ ġlud u merkanzija maħduma 
ta’ ċerti speċi ta’ annimali slavaġ li joriġinaw minn pajjiżi fejn dawn jinqabdu permezz ta’ 
nasses li jaqbdu s-saqajn jew metodi ta’ nsib li ma jkunux konformi man-normi 
internazzjonali ta’ nsib b’mod uman (ĠU L 308, 09.11.1991 p.1).
2

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693m
t.pdf
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Il-movimenti u l-importazzjonijiet tal-annimali tal-fer fl-UE minn pajjiżi terzi huma koperti 
wkoll bid-Direttiva 92/65/KEE fir-rigward tar-rekwiżiti relatati mas-saħħa tal-annimali.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tista’ twieġeb biss għal dawk l-aspetti tal-petizzjoni li jaqgħu taħt il-
kompetenza tagħha. Għal ħarsa ġenerali lejn is-settur u l-impatt soċjoekonomiku tiegħu fl-
Ewropa, il-petizzjonanta għandha tirreferi għall-websajt tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-
Kummerċ tal-Fer: 
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf


