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Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.1.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0973/2011 imressqa minn Lorenzo Croce, ta’ ċittadinanza Taljana, 
f’isem l-AIDAA (l-Assoċjazzjoni Taljana għall-Protezzjoni tal-Annimali u l-
Ħarsien tal-Ambjent), dwar talba biex jiġi pprojbit il-qtil taż-żwiemel[

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li jiġi pprojbit il-qtil taż-żwiemel meta ma jibqgħux tajbin għat-tlielaq u 
li jiġi stabbilit reġistru Ewropew għall-ekwini. Huwa jitlob ukoll li jiġi introdott il-kriterju li 
s-sidien taż-żwiemel ikunu direttament responsabbli għas-saħħa u l-benessri taż-żwiemel 
tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mitluba biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012

Il-petizzjonant jitlob għal moratorju fuq il-qtil taż-żwiemel u għal sistema aħjar ta’ 
identifikazzjoni u reġistrazzjoni taż-żwiemel.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-laħam ta’ solipedi, inkluż il-laħam taż-żiemel, huwa tradizzjonalment ikkunsmat f’xi Stati 
Membri tal-UE u għalhekk huwa rregolat mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa pubblika                                                                                                                                                                                                                                     
1.  Jekk għandux jittiekel jew le l-laħam taż-żwiemel hija kwistjoni etika li dwarha hemm 

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li 

jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-
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opinjonijiet diverġenti fl-UE.
Il-fatt li ż-żwiemel u ekwini oħrajn huma ħlejjaq senzjenti, bħalma huma annimali domestiċi 
oħrajn bħall-baqar u n-nagħaġ, fih innifsu mhuwiex argument biex jiġi pprojbit il-qtil ta’ 
annimali ta’ dawk l-ispeċijiet għall-konsum uman, sakemm ikunu fis-seħħ u jiġu implimentati 
b’mod xieraq ir-regoli li jipproteġuhom.

Jeżistu regoli tal-UE dwar il-benessri tal-annimali għat-trasport u l-qtil ta’ annimali, inklużi ż-
żwiemel. Jeżistu wkoll regoli ġenerali tal-UE għall-ħarsien u l-benessri tal-annimali mrobbija 
fl-irziezet. Regoli ġodda dwar il-ħarsien tal-annimali waqt il-qatla ġew adottati fl-20091.

Meta ġiet introdotta projbizzjoni fuq il-qtil taż-żwiemel f’pajjiżi barra l-UE, is-sitwazzjoni tal-
benessri taż-żwiemel mhux neċessarjament tjiebet. F’ħafna każijiet, din saħansitra ġiet 
kompromessa.2

Il-fehma tal-Kummissjoni hija li l-introduzzjoni ta’ moratorju fuq il-qtil taż-żwiemel ikollha l-
effett li tillimita l-aċċess għal-laħam taż-żwiemel għall-konsumaturi kollha tal-UE.  

Filwaqt li l-ekwini huma kkunsidrati bħala annimali li jipproduċu l-ikel skont il-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel, il-leġiżlazzjoni attwali dwar l-identifikazzjoni tagħhom3

tipprovdi li żiemel jista’ jiġi ddikkjarat bħala mhux maħsub għall-qatla jew fuq ir-rieda 
diskrezzjonali ta’ sidu/ ta’ min iżommu jew għaliex l-annimal ikun ħa trattament bi prodott 
mediċinali veterinarju li mhux kompatibbli mar-rekwiżiti tas-saħħa għal speċijiet li 
jipproduċu l-ikel. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tipprevedix bidliet għal-leġiżlazzjoni attwali dwar l-identifikazzjoni tal-
ekwini, minħabba li tqisha bħala proporzjonali għall-għanijiet tagħha dwar is-saħħa, filwaqt li 
m'għandhiex l-għan li  żżomm milli ż-żwiemel ikunu meqjusa għall-produzzjoni tal-laħam.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tqis li r-regoli eżistenti għall-protezzjoni tal-benessri taż-
żwiemel huma żviluppati biżżejjed fl-Unjoni sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni r-rekwiżiti tal-
benessri tagħhom u ma tqisx li l-projbizzjoni tal-qtil taż-żwiemel hija miżura proporzjonali 
biex jiġu indirizzati problemi possibbli ta' benessri.

                                                                                                                                                  
annimali maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83).

1  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1099/2009 tal-24 ta’ Settembru 2009 dwar il-protezzjoni tal-annimali 
waqt il-qatla (ĠU L 303, 18.11.2009, p. 1).

2 The Washington Times, 30.11. 2011 f’http://www.washingtontimes.com/news/2011/nov/30/obama-
congress-restore-us-horse-slaughter-industry/?page=all.

3 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 504/2008 tas- 6 ta’ Ġunju 2008 li jimplimenta d-Direttivi tal-
Kunsill 90/426/KEE u 90/427/KEE fir-rigward tal-metodi għall-identifikazzjoni tal-equidae (ĠU L 149, 
7.6.2008, p. 3).


