
CM\922985MT.doc PE502.158v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

18.12.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0631/2012 imressqa minn Tiago Guimarães, ta’ ċittadinanza 
Portugiża, dwar bijoteknoloġiji ġodda li jippermettu li s-semen taż-żwiemel 
jinġabar u jiġi ċiropreżervat wara l-mewt 

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’din il-petizzjoni l-petizzjonant, li għandu dottorat fix-xjenza veterinarja, jiddeskrivi x-
xogħol tiegħu ffinanzjat mill-UE fl-Università ta’ Oporto, li fih huwa żviluppa tekniki li 
jippermettu li s-semen taż-żwiemel jinġabar sa 48 siegħa wara li ż-żwiemel inkwistjoni jkunu 
mietu; b’dan il-mod il-kostituzzjoni ġenetika ta’ żwiemel puri, b’mod partikolari, tista’ tiġi 
ppreżervata permezz taċ-ċiropreżervazzjoni. Huwa jgħid, madankollu, li m’hemmx 
leġiżlazzjoni Ewropea li tippermettilu jikkumerċjalizza l-prodott li jirriżulta, fatt li huwa 
jikkunsidra bħala restrizzjoni fuq attività ekonomika li, skont figuri mogħtija min-Netwerk 
Ewropew dwar iż-Żwiemel (European Horse Network), tiġġenera EUR 100 biljun fis-sena. 
Huwa qed jitlob li jsiru bidliet fid-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta' Lulju 1992 li 
tisabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u importazzjoni 
fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta’ saħħa tal-
annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A 
(1) tad-Direttiva 90/425/KEE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012

Skont il-petizzjonant, jeżistu ħafna inċidenti fatali fl-isports taż-żwiemel li jċaħħdu t-trobbija 
taż-żwiemel tal-isport minn ġenetika utli, minħabba li l-liġi tal-Unjoni ma tirregolax il-
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kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-kummerċ tas-semen taż-żwiemel meħud mit-
testikoli li jitneħħew wara li jmutu.

F’dan ir-rigward, huwa qed jitlob li jsiru bidliet fid-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-
13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ 
ta’, u importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal 
ħtiġijiet ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza 
għalihom fl-Anness A(1) tad-Direttiva 90/425/KEE1.

Il-petizzjonant jirreferi għall-importanza ekonomika tal-industrija taż-żwiemel fl-Ewropa. 
Minkejja li ma hemm l-ebda statisitiċi definitivi, studji differenti fl-Istati tal-UE jagħtu idea 
tad-dħul tal-industrija taż-żwiemel. In-Netwerk Ewropew taz-Żwiemel (EHN) jikkalkula li l-
impatt totali tad-“dinja taż-żwiemel” fl-Ewropa jista’ jkun iktar minn 100 biljun euro fis-sena. 
Din il-figura tinkludi l-impatt ekonomiku dirett tal-partijiet kollha tal-industrija taż-żwiemel 
(trobbija, kumpaniji industrijali u servizzi marbuta ma’ żwiemel, edukazzjoni, riċerka...) u l-
impatt indirett u kkaġunat tal-attivitajiet taż-żwiemel bħal organizzazzjoni ta’ avvenimenti u 
mħatri (30 biljun euro kull sena).

Il-British Horse Racing tikkalkula rata ta’ 0.2 % ta’ mwiet fost il-ġerrejja, iżda l-
inseminazzjoni artifiċjali ta’ Thoroughbreds mhijiex permessa. Il-World Equestrian 
Federation (FEI) irreġistrat, għall-1222 u 1299 avvenimenti fl-2010 u l-2011 rispettivament 
fl-Unjoni Ewropea, total ta’ 13 u 10 imwiet rispettivament, li jinkludu każijiet mhux relatati 
mal-isports, bħal pereżempju kolika, u jaffettwaw ukoll lir-razza ta’ “mares” u “geldings”. 
Inċident fatali f’kompetizzjonijiet tal-ekwestri ta’ żiemel stallun ta’ klassi għolja li minnu ma’ 
ttieħed l-ebda semen għaċ-ċiropreżervazzjoni minn qabel huwa għalhekk avveniment 
estremament eċċezzjonali u rari.

Barra minn hekk, id-dħul ta’ dawn iż-żwiemel stalluni fit-taqsima prinċipali tal-ktieb tar-razza 
skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/78/KE2 u l-approvazzjoni għat-trobbija minn 
organizzazzjoni għat-trobbija approvata skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/353/EEC3

ikunu kundizzjonijiet preliminari għall-eliġibbilità tal-frieħ li jidħlu fit-taqsima prinċipali ta’ 
kwalunkwe ktieb tar-razza ta’ dik ir-razza.

Direttiva 92/65/KEE tistabbilixxi, fost l-oħrajn, il-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-
kummerċ tas-semen taż-żwiemel. Dawk ir-regoli, li ma jaffettwawx l-użu tas-semen deskritt 
mill-petizzjonant fuq territorju nazzjonali, jeħtieġu li s-semen taż-żiemel jinġabar f’ċentru 
għat-teħid tas-semen approvat taħt il-kundizzjoni li, fost l-oħrajn, iż-żiemel stallun donatur 
ikun suġġett għal testijiet tas-saħħa b’mod regolari u li ma jkunx għamel kuntatt ma’ annimali 
mhux bl-istess stat ta’ saħħa għal 30 jum qabel ta’ jinġabar is-semen, minbarra meta l-ittestjar 
ta’ wara l-ġbir ikun sar mhux iktar minn 14-il jum wara l-ġbir tas-semen maħsub għall-
kummerċ. Iż-żewġ kundizzjonijiet ma jistgħux jintlaħqu waqt kompetizzjoni tal-ekwestri.

Konklużjoni
Anness D tad-Direttiva 92/65/KEE ġiet emendata reċentament mir-Regolament tal-
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3 ĠU L 192, 11.7.1992, p. 63.
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Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 176/2010. Dawk il-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-
annimali aġġornati għal kummerċ ta’, u importazzjoni minn pajjiżi terzi tas-semen taż-żiemel, 
jipprovdu flessibilità biżżejjed għal sitwazzjonijiet varji li jiltaqgħu magħhom iż-żwiemel 
stalluni donaturi użati għall-kompetizzjonijiet tal-ekwestri, waqt li jiżguraw garanziji ta’ 
saħħa minimi. Ir-riskju li jkun permess il-kummerċ tas-semen taż-żiemel irkuprat minn 
testikoli li jkunu tneħħew wara li miet huwa assoċjat man-nuqqas ta’ traċċabilità, garanziji 
sanitarji u l-possibilità li dan it-tip ta’ semen jista’ jiġi prodott minn kwalunkwe żiemel stallun 
maqtul jew mejjet mingħajr il-possibilità li jiġi vverifikat l-istat tas-saħħa tiegħu.

Għalhekk mhux rakkomandat li jiġu adattati l-Artikoli 11 u 17 tad-Direttiva 92/65/KEE 
sabiex jiġi inkluż l-irkupru tas-semen taż-żiemel minn testikoli mneħħija wara li jkun miet, 
iżda minflok sabiex jiġi inkoraġġut il-ġbir tas-semen għal ċiropreżervazzjoni minn żwiemel 
stalluni tal-kompetizzjoni ġenetikament utli skont l-Anness D magħha.


