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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0952/2012 imressqa minn L. C., ta' ċittadinanza Pollakka, 
b'madwar 450 firma, li titlob l-adattament tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1099/2009 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla bil-għan li 
tirrevoka d-dispożizzjonijiet dwar il-kunsiderazzjoni ta' qtil konformi ma' 
ritwali reliġjużi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-premessa 18 tal-preambolu tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1099/2009 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla, li tiddikjara li fir-rigward tal-libertà 
reliġjuża huwa importanti li tinżamm id-deroga mill-isturdament tal-annimali qabel il-qatla. 
Il-petizzjonant jenfasizza li dan imur kontra l-liġi Pollakka dwar il-protezzjoni tal-annimali, u 
li hemm abbuż mifrux tal-eżenzjoni mill-isturdament b'konnessjoni mal-qtil ritwali. 
Għalhekk huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li jittieħdu l-miżuri neċessarji biex 
din id-deroga tiġi kkanċellata.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Il-petizzjonant jipproponi l-projbizzjoni tal-qtil mingħajr l-isturdament fl-UE, anki għal 
raġunijiet reliġjużi, abbażi tar-raġunijiet li ġejjin:

− Il-qtil mingħajr l-isturdament huwa krudili u jeżistu alternattivi li huma aċċettati mill-
gruppi reliġjużi;
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− Isir abbuż tad-deroga mill-isturdament f’xi Stati Membri bħall-Polonja fejn id-deroga 
ma tintużax għal raġunijiet reliġjużi domestiċi iżda għal negozji li jesportaw lejn 
pajjiżi Musulmani u l-Iżrael;

− Parti mil-laħam li jinkiseb mill-annimali maqtula mingħajr l-isturdament jidħol fil-
katina tal-ikel ta’ kuljum mingħajr ma tingħata informazzjoni lill-konsumaturi;

− Il-projbizzjoni tal-qtil mingħajr l-isturdament ma tmurx kontra l-libertà sa fejn jista’ 
jiġi importat laħam li jikkonforma mar-riti reliġjużi.

Metodi ta’ sturdament li jistgħu jitreġġgħu lura huma aċċettati minn xi komunitajiet 
Musulmani iżda ma hemm l-ebda kunsens fost il-komunitajiet reliġjużi. Il-kundizzjonijiet li 
skonthom tingħata deroga mill-isturdament jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri. Xi 
wħud minnhom ipprojbixxew il-qtil mingħajr l-isturdament mingħajr eżenzjoni; oħrajn 
stabilixxew regoli nazzjonali biex tiġi verifikata l-ġustifikazzjoni reliġjuża kif ukoll biex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet tekniċi li għandha titwettaq fihom. Il-laħam minn annimali maqtula 
mingħajr l-isturdament jista’ jidħol fil-katina tal-ikel ta’ kuljum. Fuq talba tal-Parlament 
Ewropew, fl-2013 il-Kummissjoni se tniedi studju dwar l-opportunità biex tinforma lill-
konsumaturi dwar l-isturdament ta’ annimali. Fid-dawl tar-riżultati ta’ dan l-istudju, il-
Kummissjoni se tikkunsidra inizjattivi futuri possibbli f’dan il-qasam. Fi kwalunkwe każ, il-
Kummissjoni tqis li l-importazzjoni ta’ laħam maqtul mingħajr l-isturdament minn pajjiżi 
terzi, anki jekk kienet fattibbli, ma tindirizzax it-tħassib tal-petizzjonant, peress li l-istess 
għadd ta’ annimali jkunu nqatlu mingħajr l-isturdament.

Konklużjoni

Fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni tal-UE għall-protezzjoni ta’ annimali fil-ħin tal-qtil, l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu l-qtil mingħajr l-isturdament għal annimali soġġetti għal metodi 
partikolari ta’ qtil preskritti minn riti reliġjużi sakemm dak il-qtil iseħħ f’biċċerija. Regoli 
nazzjonali dwar il-qtil bħala rit imorru lil hinn mill-kwistjonijiet ta’ benessri tal-annimali, 
peress li jindirizzaw il-libertà tar-reliġjon u d-dritt tal-espressjoni tar-reliġjon jew tat-
twemmin f’qima, tagħlim, prattika u rispett, kif inhu stabbilit fl-Artikolu 10 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, hu importanti li tinżamm id-deroga 
għall-isturdament tal-annimali qabel ma jinqatlu, u b’hekk jitħalla ċertu marġni ta’ 
diskrezzjoni għal kull Stat Membru.

Għalhekk, il-Kummissjoni m’għandhiex l-intenzjoni li tipprojbixxi l-qtil mingħajr l-
isturdament fil-livell tal-UE.


