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Suġġett: Petizzjoni 1189/2012 imressqa mis-Sinjura Pia Berrend, ta’ ċittadinanza 
Lussemburgiża, dwar il-projbizzjoni tat-trobbija tal-annimali għall-fer fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed titlob lill-PE biex jipprojbixxi t-trobbija tal-annimali għall-fer fl-UE. Hija 
tgħid li l-annimali fl-irziezet tal-fer jqattgħu ħajjithom kollha f’gaġeġ tal-wire skomdi u 
maħmuġin u jkunu soġġetti għall-iżjed metodi krudili ta’ qtil, inkluż soffokazzjoni, 
elettrokuzzjoni, gass u velenu. Hija tenfasizza li numru ta’ Stati Membri tal-UE, bħall-
Awstrija, ir-Renju Unit, id-Danimarka u l-Olanda ħadu passi biex jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu il-produzzjoni tal-fer. Hija tikkritika l-fatt li m’hemmx leġiżlazzjoni speċifika 
tal-UE li tipprovdi rekwiżiti dettaljati għall-benesseri tal-annimali fiż-żamma tal-annimali 
għall-produzzjoni tal-fer. Anke skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida mill-1 ta’ Jannar 2013 meta r-
Regolament tal-Kunsill (KE) 1099/2009 jidħol fis-seħħ, il-metodi ta’ qtil bħall-użu tad-
dijossidu karboniku, monossidu tal-karbonju u l-elettrokuzzjoni anali xorta se jkunu permessi 
fil-qtil tal-annimali għall-fer.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

L-attività tat-trobbija tal-annimali għall-fer hija regolata mid-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE1

dwar il-ħarsien ta’ annimali miżmuma għal skopijiet ta’ biedja. Id-Direttiva tirrifletti l-
prinċipji ddikjarati fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tal-Annimali miżmuma għall-
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Iskopijiet ta’ Trobbija adottata mill-Kunsill tal-Ewropa u ratifikata mill-UE fit-18 ta’ Ottubru 
1988. Id-dispożizzjonijiet applikabbli dettaljati tal-Konvenzjoni huma speċifikati f’għadd ta’ 
Rakkomandazzjonijiet. Rakkomandazzjoni speċifika rigward l-annimali tal-fer ġiet adottata 
fit-22 ta’ Ġunju 1999. Kemm il-Konvenzjoni u kemm ir-Rakkomandazzjoni speċifika li 
tikkonċerna l-annimali tal-fer huma parti mid-dritt tal-Unjoni. 

Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, fejn annimal jiġi kontinwament jew regolarment marbut jew 
miżmum fi spazju ristrett, għandu jingħata l-ispazju li jkun jixraq il-ħtiġijiet fiżjoloġiċi u 
etoloġiċi tiegħu skont l-esperjenza stabbilita u l-għarfien xjentifiku. F’dan ir-rigward, ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-annimali tal-fer tagħti d-dimensjonijiet 
minimi għall-gaġeġ tal-ispeċijiet prinċipali tal-annimali tal-fer imrobbija fl-Unjoni Ewropea.

Finalment, ir-Regolament 1099/2009/KE dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla1

tiddikjara li “Waqt il-qatla u operazzjonijiet relatati, l-annimali għandhom jiġu protetti minn 
kwalunkwe uġigħ, stress jew tbatija li jistgħu jigu evita”. L-Anness I tar-Regolament jagħti 
lista tal-metodi permessi biex il-qtil tal-annimali tal-fer isir b’mod umanitarju.

L-Istati Membri huma primarjament responsabbli li jiżguraw li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-
trobbija tal-annimali għall-fer tiġi rispettata u mill-2009 'l hawn kellhom jirrappurtaw lill-
Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-ispezzjonijiet ta’ benesseri li jwettqu fl-irziezet tal-fer.

Konxja mill-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini Ewropej dwar il-benesseri tal-annimali, l-
Assoċjazzjoni Ewropea ta' Dawk li Jrabbu l-Annimali għall-Fer, fl-2009, bdiet proġett ta’ 
riċerka msemmi “Welfur”. Welfur jimmira li jiżvilupp l-prinċipji u l-kriterji ġenerali għall-
valutazzjoni tal-benesseri tal-annimali fil-livell tal-irziezet dwar tagħlif tajjeb, 
akkomodazzjoni tajba, saħħa tajba u mġiba xierqa u huwa mistenni li l-protokolli tal-benesseri 
għall-volpi u l-mink se jkunu ġew finalizzati sa tmiem l-ewwel kwart tal-2013. Il-
Kummissjoni tappoġġja dan it-tip ta’ xogħol peress li jista’ jgħin biex isir kontribut għall-
implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni attwali tal-benesseri tal-annimali dwar l-irziezet tal-
fer fi ħdan l-UE.

Konklużjoni
F’dan l-istadju, il-prijorità tal-Kummissjoni hija li tiżgura f’kollaborazzjoni mal-Istati Membri 
infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE. 
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