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Suġġett: Petizzjoni 0860/2012, imressqa minn Gabriele Steinbach, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, u 3678 firmatarju ieħor, dwar tnittif ta’ rix minn wiżż ħajjin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li fil-Polonja u l-Ungerija jitnittef rix minn wiżż 
ħajjin – barra mill-perijodu meta dawn ikunu qed joħorfu – biex jiġi pprovdut rix irqiq artab u 
rix, ħaġa li tikkawża lill-annimali uġigħ terribbli u feriti u hi forma inaċċettabbli ta’ moħqrija 
tal-annimali. Għalhekk, il-petizzjonant jitlob li jittieħdu miżuri immedjati biex din il-prattika 
titwaqqaf, kif ukoll biex tiġi pprojbita l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti ta’ rix irqiq artab u 
rix li jiġu mill-wiżż li jkunu tnittfu ħajjin.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013

Id-Direttiva 98/58/KE dwar il-benesseri tal-annimali mrobbija fl-irziezet tirrifletti l-prinċipji 
ddikjarati fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien ta’ Annimali Miżmuma għal Skopijiet ta’ 
Biedja. L-Artikolu 3 ta' din id-Direttiva jeħtieġ li "L-Istati Membri għandhom idaħħlu dawk 
id-dispożizzjonijiet li jagħmlu ċert li s-sidien jew dawk li jieħdu ħsieb jieħdu l-passi 
raġonevoli kollha sabiex jiżguraw il-benesseri tal-annimali taħt il-kura tagħhom u sabiex 
jagħmlu ċert li dawk l-annimali ma jiġu esposti għal ebda uġigħ, sofferenza jew korriment 
mingħajr bżonn".

Id-dispożizzjonijiet dettaljati applikabbli tal-Konvenzjoni huma speċifikati f'diversi 
Rakkomandazzjonijiet. Kemm il-Konvenzjoni kif ukoll dawk ir-Rakkomandazzjonijiet huma 
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parti mil-liġi tal-Unjoni. Ir-Rakkomandazzjoni dwar il-wiżż li ġiet adottata fl-1999 tipprovdi 
f'paragrafu 3 tal-Artikolu 23 li "r-rix, inkluż ir-rix irqiq artab, m'għandux jiġi mnittef minn 
għasafar ħajjin."
Meta wieħed jikkunsidra li l-Unjoni u l-Istati Membri huma obbligati jeffettwaw id-
dispożizzjonijiet ta' dik ir-Rakkomandazzjoni bl-istess mod li għandhom għall-Konvenzjoni 
nnifisha, il-prattika ta' tnittif tar-rix minn għasafar ħajjin hija pprojbita fl-UE, anke jekk id-
Direttiva 98/58/KE ma tagħmilx referenza espliċita għaliha.

Madankollu, il-Kumitat Permanenti tal-Konvenzjoni jagħmel distinzjoni bejn it-tnittif tar-rix, 
li huwa pprojbit, u l-ġbir tar-rix li huwa permess. Il-ġbir tar-rix jikkonsisti fit-tneħħija tar-rix 
li jkun kiber permezz tal-fenomenu naturali tal-ħrif.

Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)1 ħarġet 
opinjoni xjentifika dwar il-prattika tal-ġbir tar-rix minn wiżż ħajjin għall-produzzjoni tar-rix 
irqiq artab. L-opinjoni tikkonkludi li t-tneħħija tar-rix minn wiżż ħajjin tista' ssir mingħajr ma 
tikkawża uġigħ, sofferenza u korriment lill-għasafar, jekk ir-rix jinġabar. Il-ġbir tar-rix mill-
wiżż ħajjin huwa definit bħala tneħħija ta' rix li jkun kiber permezz tal-fenominu tal-ħrif u li 
qatt m'għandu jirriżulta fi ħsara tat-tessuti. It-tnittif huwa t-tneħħija furzata ta' rix li twassal 
għal ħruġ ta' demm mill-follikuli u possibbilment ħsara oħra fil-ġilda bħal tiċrit u tbenġil. Il-
possibbiltà li r-rix jitnittef ma tistax tiġi eskluża u jidher li tal-anqas ftit sofferenza mill-uġigħ 
jew korrimenti hija inevitabbli minħabba l-kundizzjonijiet kummerċjali attwali. Barra minn 
hekk, l-opinjoni tipprovdi bosta indikaturi bbażati fuq l-annimali li jistgħu jintużaw mill-
ispetturi uffiċjali u l-produtturi biex jimmonitorjaw u jimminimizzaw l-impatt negattiv 
potenzjali tal-ġbir tar-rix minn għasafar ħajjin.

Jidher li kemm l-Ungerija kif ukoll il-Polonja għandhom tradizzjoni twila ta' ġbir tar-rix irqiq 
artab minn wiżż ħajjin. Huma l-Istati Membri li huma primarjament responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-benesseri tal-annimali. F'każ ta' nuqqas ta' 
konformità, għandhom jieħdu miżuri, u jekk neċessarju, sanzjonijiet kontra l-operaturi 
nonkonformi sabiex jirranġaw is-sitwazzjoni, kif meħtieġ mill-Artikoli 54 u 55 tar-
Regolament (KE) Nru 882/2004 dwar il-kontrolli uffiċjali2.

F'dan l-istadju, il-Kummissjoni trid tikkonċentra l-isforzi tagħha fuq it-titjib tal-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-benesseri tal-annimali kif iddikjarat fl-istrateġija tal-UE dwar il-
protezzjoni u l-benesseri tal-annimali 2012-2015. F'dan il-kuntest, is-servizzi ta' spezzjoni tal-
Kummissjoni (l-Uffiċċju tal-Ikel u Veterinarju) iwettqu verifika fuq il-post dwar l-
implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-benesseri tal-
annimali mrobbija fl-irziezet. Verifika, imwettqa fl-Ungerija f'Settembru 2011, eżaminat is-
sistema tal-kontrolli tal-benesseri fl-irziezet li jrabbu l-wiżż inklużi l-aspetti tal-ġbir tar-rix. Ir-
rapport u l-pjan ta' azzjoni tal-awtorijiet Ungeriżi kompetenti li jindirizzaw ir-
rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni huma disponibbli fil-link li ġej: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.

Rigward il-kummerċjalizzazzjoni, bħala regola ġenerali, il-prodotti, inkluż ir-rix irqiq artab, 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm.

2 ĠU L 191, 28.5.2004, p.1.



CM\925888MT.doc 3/3 PE504.278v01-00

MT

introdotti fis-suq tal-UE għandhom ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE. Huwa 
importanti wkoll li wieħed jinnota li skont l-Assoċjazzjoni Ewropea ta' rix irqiq artab u rix1, 
aktar minn 98 % ta' rix irqiq artab li jiġi introdott fis-suq ġej minn rix miġbur minn għasafar 
mejtin f'biċċeriji u ladarba r-rix jiġi pproċessat, huwa diffiċli ħafna li tingħaraf id-differenza 
bejn rixa li tnittfet minn għasfur ħaj u rixa li nġabret minn biċċerija. L-industriji tar-rix irqiq 
artab u tal-ikel bdew idaħħlu fis-seħħ skemi privati li jsaqsu lill-produtturi tal-wiżż jipprovdu
garanziji li ma jnittfux ir-rix minn annimali ħajjin.

Konklużjoni

It-tnittif tar-rix minn wiżż ħajjin għall-produzzjoni tar-rix irqiq artab huwa pprojbit fl-UE. 
Jekk tali prattiki għadhom fis-seħħ fil-Polonja u l-Ungerija, l-awtoritajiet nazzjonali ta' dawn 
l-Istati Membri huma responsabbli li jieħdu azzjonijiet biex jipprevjenu tali 
nonkonformitajiet. Il-Kummissjoni m'għandhiex evidenza li turi li hemm prattika sistematika 
ta' tnittif ta' rix minn għasafar ħajjin fil-Polonja u l-Ungerija, għalkemm tinsab konxja ta' 
inċidenti iżolati. Il-Kummissjoni se tkompli taħdem mal-Istati Membri biex tiżgura li tiġi 
implimentata l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-benesseri fir-rigward tal-wiżż miżmuma għal 
skopijiet ta' biedja u l-ġbir tar-rix.

                                               
1 http://www.edfa.eu/gb/efaq.htm.


