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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0336/2012, imressqa minn C.R., ta’ ċittadinanza Daniża, dwar il-qtugħ 
tad-denb tal-majjali żgħar li jsir b’mod regolari fid-Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’referenza għad-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE li tistabbilixxi standards minimi għall-
protezzjoni tal-majjali, il-petizzjonant jilmenta li d-Danimarka hi ħatja ta’ ksur tad-
dispożizzjonijiet eżistenti u mingħajr raġuni tippermetti l-qtugħ tad-denb tal-majjali żgħar 
Daniżi. Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-qtugħ tad-denb għandu konsegwenzi 
serji għall-benesseri tal-annimali, u li m’għandux ikun biżżejjed li l-qtugħ tad-denb jiġi 
ġustifikat verbalment b’dikjarazzjoni li tgħid, li fost l-istokk ikun hemm problemi ta’ gdim 
tad-denb. Il-petizzjonant jitlob għalhekk lill-Parlament Ewropew jiżgura l-introduzzjoni ta’
regoli tal-UE biex il-ħtieġa għall-qtugħ tad-denb ikollha tiġi dokumentata, filwaqt li jwaqqaf 
immedjatament il-qtugħ tad-denb illegali li jsir b’mod regolari fid-Danimarka.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-4 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012

L-infurzar xieraq tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tniżżel 
(tistabbilixxi) standards minimi għall-ħarsien tal-ħnieżer1 huwa prijorità għall-Kummissjoni. 
It-titjib tal-infurzar tar-rekwiżiti relevanti f’din id-Direttiva, bħalma hu li l-ħnieżer għandhom 
jingħataw “aċċess (permanenti) għall-kwantità adekwata ta’ materjal sabiex jassiguraw l-
investigazzjoni adekwata u l-attivatijiet tal-manipulazzjoni”, diġà ġie diskuss mal-Istati 
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Membri fis-26 ta' Marzu 2012. Id-diskussjonijiet mal-Istati Membri se jkomplu jsiru fi sforz 
biex tiġi indirizzata l-kwestjoni tal-infurzar aħjar tar-rekwiżiti attwali. Barra minn hekk qed 
jiġu kkuntemplati miżuri oħra fil-qafas tal-Istrateġija tal-UE dwar il-Benessri tal-Annimali, 
pereżempju li jingħata taħriġ lill-veterinarji uffiċjali permezz tal-Programm għal Taħriġ Aħjar 
għal Ikel Aktar Sikur u fl-2013 bil-ħruġ ta’ linji gwida tal-UE dwar il-ħarsien tal-ħnieżer. 
Dawn il-linji gwida se jkopru fost oħrajn is-suġġetti tal-qtugħ tad-denb u l-provvediment ta’ 
materjal ta’ arrikkiment. 

Madankollu hija r-responsabilità tal-Istati Membri, f’dan il-każ id-Danimarka, li jiżguraw l-
infurzar xieraq tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-miżuri li l-Kummissjoni digà bdiet u li se tibqa’ 
tieħu għandhom jgħinu biex jiġi aġevolat ix-xogħol tal-Istati Membri li jiżguraw li d-denb tal-
ħnieżer ma jiġix maqtugħ fuq bażi ta' rutina.  

Ir-raġunijiet għan-nuqqas ta’ implimentazzjoni f’xi Stati Membri fir-rigward tal-provvediment 
ta’ materjal ta’ arrikiment, huma ta’ ħafna fatturi. Il-miżuri mhux leġiżlattivi li diġà ħadet il-
Kummissjoni u l-miżuri addizzjonali ppjanati għall-2013 se jkunu jistgħu jindirizzaw aħjar l-
aspett ta’ ħafna fatturi tan-nuqqas ta’ implimentazzjoni. Minħabba dawn il-passi mhuwiex 
xieraq li tiġi proposta emenda tal-leġiżlazzjoni eżistenti.


