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ABBOZZ TA’ KONKLUŻJONIJIET

dwar l-investigazzjoni ta' allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni 
ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fir-rigward tal-protezzjoni tal-annimali waqt 
it-trasport fl-Unjoni u lil hinn minnha
(2020/2269(INI))

Il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport fl-Unjoni u lil hinn 
minnha,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 226 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 95/167/KE, Euratom, KEFA tal-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li 
jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew1,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tad-19 ta' Ġunju 2020 dwar it-twaqqif ta' kumitat ta' 
inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' 
amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fir-rigward tal-protezzjoni 
tal-annimali waqt it-trasport fl-Unjoni u lil hinn minnha u d-definizzjoni tar-
responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u t-tul tal-mandat tiegħu, id-daqs 
numeriku u l-mandat tiegħu2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), li jistipula li 
"skont il-prinċipju ta' koperazzjoni leali, l-Unjoni u l-Istati Membri, f'rispett reċiproku 
sħiħ, għandhom jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-kompiti li joriġinaw mit-Trattati",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 17(1) tat-TUE, li jistipula li l-Kummissjoni "għandha 
tissorvelja l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni taħt il-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 258 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 tat-22 ta' Diċembru 2004 
dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet relatati u li jemenda d-
Direttivi 64/432/KEE u 93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 1255/973,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex 
jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-saħħa u t-
trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni 

1 ĠU L 113, 19.5.1995, p. 1.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0163.
3 ĠU L 3, 5.1.2005, p. 1.
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tal-pjanti4,

– wara li kkunsidra l-opinjoni xjentifika5 tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
(EFSA) tat-2 ta' Diċembru 2010 dwar it-trattament xieraq tal-annimali waqt it-trasport,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-
23 ta' April 2015 fil-Kawża C-424/136,

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 31/2018 dwar 
il-benessri tal-annimali fl-UE7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2019 dwar l-implimentazzjoni tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-
trasport fl-UE u barra l-UE8,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2019 dwar it-
trattament xieraq tal-annimali9,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kunsill10 tat-22 ta' April 2021 bl-eżitu tal-kwestjonarju 
għall-kontribut fl-evalwazzjoni u r-reviżjoni ppjanati tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 
dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fir-rigward tat-trasport fuq distanzi twal 
lejn pajjiżi terzi,

– wara li kkunsidra r-rapport ġenerali tal-Kummissjoni dwar it-trattament xieraq tal-
annimali esportati bit-triq11,

– wara li kkunsidra r-rapport ġenerali tal-Kummissjoni dwar it-trattament xieraq tal-
annimali esportati bil-baħar12,

– wara li kkunsidra r-rapport ġenerali tal-Kummissjoni dwar is-sistemi għall-prevenzjoni 
tat-trasport ta' annimali mhux f'saħħithom fl-UE13,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Frar 2021, bit-titolu 
"Rieżami tal-Politika Kummerċjali - Politika Kummerċjali Miftuħa, Sostenibbli u 
Assertiva" (COM(2021)0066),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2020 bit-titolu 
"Strateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur 

4 ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.
5 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1966 
6 Sentenza tat-23 ta' April 2015, Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
7 Ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 31/2018 tal-14 ta' Novembru 2018 bit-titolu "Il-benessri 
tal-annimali fl-UE: tnaqqis tad-distakk bejn għanijiet ambizzjużi u implimentazzjoni prattika".
8 ĠU C 449, 23.12.2020, p. 157.
9 Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-trattament xieraq tal-annimali - parti integrali mill-produzzjoni sostenibbli 
tal-annimali (is-16 ta' Diċembru 2019).
10 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
11 Ref. Ares(2020)617395 – 31/01/2020.
12 Ref. Ares(2020)2217898 – 24/04/2020. 
13 Ref. Ares(2016)4171631 – 05/08/2016.

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1966
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7780-2021-INIT/en/pdf
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l-ambjent" (COM(2020)0381),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2018 dwar l-impatt tal-
attivitajiet internazzjonali għat-trattament xieraq tal-annimali dwar il-kompetittività tal-
produtturi Ewropej tal-bhejjem f'dinja globalizzata (COM(2018)0042),

– wara li kkunsidra l-istrateġija kummerċjali tal-UE "Trade4All" tal-14 ta' Ottubru 2015 u 
l-valuri kummerċjali tal-Unjoni li jinsabu fiha,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 208 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-
Annimali waqt it-Trasport fl-Unjoni u lil hinn minnha (A9-XXXX/ 2021),

A. billi l-Artikolu 226 tat-TFUE jipprovdi bażi ġuridika għat-twaqqif ta' Kumitat ta' 
Inkjesta temporanju min-naħa tal-Parlament biex jinvestiga l-allegati kontravenzjonijiet 
jew amministrazzjoni ħażina fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, mingħajr 
preġudizzju għall-ġuriżdizzjoni tal-qrati nazzjonali jew tal-Unjoni, u billi dan 
jikkostitwixxi element importanti tas-setgħat superviżorji tal-Parlament;

B. billi, abbażi ta' proposta tal-Konferenza tal-Presidenti, fid-19 ta' Ġunju 2020 il-
Parlament iddeċieda li jwaqqaf Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga l-allegati 
kontravenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni fir-
rigward tal-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-Unjoni u lil hinn minnha;

C. billi kontravenzjoni timplika l-eżistenza ta' aġir illegali, jiġifieri azzjoni jew ommissjoni 
bi ksur tal-liġi, min-naħa tal-istituzzjonijiet jew il-korpi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri 
fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni;

D. billi l-amministrazzjoni ħażina tfisser amministrazzjoni fqira jew falluta li sseħħ, 
pereżempju meta istituzzjoni tonqos milli tirrispetta l-prinċipji tal-amministrazzjoni 
tajba, u billi fost l-eżempji ta' amministrazzjoni ħażina nsibu irregolaritajiet u 
ommissjonijiet amministrattivi, abbuż tal-poter, nuqqas ta' ġustizzja, funzjonament 
ħażin jew inkompetenza, diskriminazzjoni, dewmien li jista' jiġi evitat, ir-rifjut li tiġi 
pprovduta informazzjoni, negliġenza, u nuqqasijiet oħra li jirriflettu funzjonament ħażin 
fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni fi kwalunkwe qasam kopert minn tali liġi;

E. billi l-Kumitat ta' Inkjesta beda jaħdem fit-23 ta' Settembru 2020, billi stabbilixxa l-
metodoloġija għall-ħidma tiegħu li tikkonsisti f'seduti pubbliċi, konsultazzjonijiet ma' 
esperti, talbiet għal data, evidenza u riċerka;

F. billi l-Artikolu 13 tat-TFUE jiddikjara li, "fil-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki tal-Unjoni dwar l-agrikoltura, is-sajd, it-trasport, is-suq intern, ir-riċerka u l-
iżvilupp teknoloġiku u l-ispazju, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, billi l-annimali 
huma esseri sensibbli, iqisu bis-sħiħ il-ħtiġijiet tat-trattament xieraq tal-annimali, 
filwaqt li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew amministrattivi u d-drawwiet 
tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu, b'mod partikolari, mar-riti reliġjużi, it-
tradizzjonijiet kulturali u l-wirt reġjonali";

G. billi l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 jiddikjara b'mod ċar li "l-ebda 
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persuna m'għandha tittrasporta annimali jew twassal li annimali jiġu trasportati b'mod li 
jista' jwassal għal korriment jew tbatija bla bżonn";

H. billi s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-23 ta' April 2015 
iddeċidiet li sabiex operazzjoni tat-trasport fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 
tiġi awtorizzata mill-awtorità kompetenti tal-post tat-tluq, l-organizzatur tal-vjaġġ 
jeħtieġlu jissottometti reġistru realistiku tal-vjaġġ li jindika li d-dispożizzjonijiet tar-
regolament se jiġu rrispettati, inkluż għall-istadji tal-vjaġġ li jsiru barra mill-UE;

I. billi jeżistu għadd ta' raġunijiet għall-moviment ta' annimali ħajjin, inklużi l-
kummerċjalizzazzjoni, it-tismin, il-qatla, it-trobbija u t-tnissil;

J. billi kull sena miljuni ta' annimali jiġu ttrasportati fuq distanzi twal fi ħdan u bejn l-Istati 
Membri u lejn pajjiżi terzi;

K. billi l-valur tal-kummerċ intra-UE ta' annimali ħajjin kien ta' EUR 8.6 biljun fl-2018, bl-
annimali bovini, il-ħnieżer u l-pollam li għandhom l-ogħla valuri; billi l-esportazzjoni 
tal-annimali ħajjin tirrappreżenta madwar EUR 1.6 biljun u tipprovdi madwar 
60 000 impjieg dirett u 300 000 impjieg indirett, speċjalment fiż-żoni rurali14;

adotta l-konklużjonijiet li ġejjin:

1. Jenfasizza li t-trasport huwa ta' stress għall-annimali u jista' jkollu impatt potenzjali fuq 
is-saħħa u l-benesseri tagħhom;

2. Ifakkar li fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2019 dwar it-trattament 
xieraq tal-annimali, l-Istati Membri kollha rrikonoxxew l-isfidi li t-trasport fuq distanzi 
twal jimplika għat-trattament xieraq tal-annimali, in-nuqqasijiet u l-inkonsistenzi fl-
infurzar tar-regoli u l-ħtieġa ta' infurzar aħjar tar-regoli, kif ukoll il-ħtieġa li tiġi 
rieżaminata u aġġornata l-leġiżlazzjoni attwali;

3. Ifakkar li l-Kummissjoni, fir-rapport tagħha tal-2011 dwar l-impatt tar-Regolament 
(KE) Nru 1/2005, identifikat l-infurzar tar-regolament bħala sfida ewlenija, parzjalment 
minħabba d-differenzi fl-interpretazzjoni tar-rekwiżiti u parzjalment minħabba n-nuqqas 
ta' kontrolli mill-Istati Membri;

4. Iqis li r-Regolament (KE) Nru 1/2005 ma jqisx bis-sħiħ il-ħtiġijiet differenti tat-trasport 
tal-annimali, skont l-ispeċi, l-età, id-daqs u l-kundizzjoni fiżika, jew ir-rekwiżiti 
speċifiċi tat-tmigħ u tat-tisqija;

5. Jikkonkludi li ħafna mill-problemi fit-trasport tal-annimali joriġinaw minn rekwiżiti 
mhux ċari u min-nuqqas ta' definizzjonijiet ċari fir-regolament attwali, li jħallu lok għal 
applikazzjoni mhux uniformi tar-regoli u għal riskji akbar għall-annimali, u għall-
kompetizzjoni inġusta fost l-operaturi fis-settur, li tħalli lill-kumpaniji li jirrispettaw ir-
regoli iħabbtu wiċċhom ma' kompetizzjoni inġusta minn dawk li ma jirrispettawhomx;

14 At a Glance – "EU trade and transport of live animals, European Parliament, Directorate-General for 
Parliamentary Research, Members" (Mad-Daqqa t'Għajn – "Il-kummerċ u t-trasport ta' annimali ħajjin fl-UE, il-
Parlament Ewropew, id-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka Parlamentari, Membri), Servizz ta' Riċerka, 
7 ta' Frar 2020.
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6. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tat mandat lill-EFSA tivvaluta l-aktar informazzjoni 
xjentifika reċenti disponibbli dwar it-trattament xieraq tal-ispeċijiet ewlenin tal-farms 
matul it-trasport u dwar ir-riskji għall-benesseri tagħhom;

Infurzar tar-Regolament (KE) Nru 1/2005

7. Jiġbed l-attenzjoni għall-bosta rapporti u informazzjoni miċ-ċittadini, mill-NGOs u mir-
rapporti ta' awditjar dwar il-problemi tat-trattament xieraq tal-annimali matul it-trasport 
u n-nuqqas ta' konformità mar-regolament, b'mod partikolari dwar vjaġġi twal u trasport 
lejn pajjiżi terzi, li jikkompromettu l-obbligu tal-Unjoni Ewropea li tiġi żgurata l-
protezzjoni tat-trattament xieraq tal-annimali matul it-trasport;

8. Jieħu nota tajba tal-informazzjoni pprovduta mill-NGOs dwar l-ilmenti ppreżentati lill-
Kummissjoni dwar l-allegat nuqqas ta' konformità mar-Regolament (KE) Nru 1/2005; 
jieħu nota tal-konklużjonijiet tagħhom ta' ksur sistematiku tar-regolament;

9. Jirrikonoxxi l-ittri mibgħuta mill-Kummissjoni, fil-qafas tal-Istrateġija mill-Għalqa sal-
Platt, li jitolbu lill-Istati Membri jiżguraw konformità immedjata u sħiħa mar-rekwiżiti 
tal-UE, inkluż dwar it-trattament xieraq tal-annimali matul it-trasport, u jesprimu d-
determinazzjoni tagħha li tieħu azzjoni legali fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sistematika; jinnota li l-Kummissjoni ma fetħet l-ebda proċedura ta' ksur kontra l-ebda 
Stat Membru;

10. Jinnota li l-aktar ksur dokumentat ta' spiss huwa marbut man-nuqqas ta' spazju għar-ras, 
annimali mhux f'saħħithom biex jiġu ttrasportati, iffullar, trasport f'temperaturi estremi 
u t-tul tal-vjaġġ;

11. Jindika li l-allokazzjonijiet ta' spazju kif definiti fir-regolament jagħtu lok għal 
interpretazzjonijiet differenti mill-awtoritajiet kompetenti u mit-trasportaturi, b'mod 
partikolari meta jkunu meħtieġa adattamenti biex jitqiesu l-kundizzjonijiet 
meteoroloġiċi u l-ħinijiet tal-vjaġġ; jisħaq li l-iffullar huwa partikolarment ta' ħsara 
għall-annimali meta kkombinat ma' ventilazzjoni mhux adegwata;

12. Jirrikonoxxi li rekwiżiti mhux ċari għall-ispazju għar-ras spiss iwasslu għal 
sitwazzjonijiet fejn l-annimali ma jkunux jistgħu joqogħdu fil-pożizzjoni naturali 
tagħhom, li jimminaw l-objettiv tal-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport;

13. Jirrikonoxxi li ġew irrapportati nuqqasijiet fit-tagħbija tal-annimali mingħajr ma ġew 
osservati r-rekwiżiti għas-separazzjoni tagħhom f'konformità mal-età, mad-daqs u ma' 
jekk għandhomx qrun;

14. Jieħu nota ta' diversi rapporti ta' trattament mhux korrett matul it-tagħbija u l-ħatt tal-
annimali, li jikkawżaw stress u tbatija bla bżonn; jisħaq li t-trattament xieraq tal-
annimali jista' jirriżulta fi tnaqqis fil-ħin għat-tagħbija u l-ħatt tal-annimali, tnaqqis fit-
telf tal-piż, anqas korrimenti u feriti u, fl-aħħar mill-aħħar, kwalità aħjar tal-laħam;

15. Isib li d-diviżjonijiet inadegwati fil-vetturi tat-triq jikkostitwixxu ksur komuni tar-
Regolament dwar it-Trasport tal-Annimali u għandhom il-potenzjal li jikkawżaw 
korrimenti lill-annimali;



PE680.989v02-00 8/13 PR\1233378MT.docx

MT

16. Jisħaq li skont ir-Regolament (KE) Nru 1/2005, il-bidwi, is-sewwieq u l-kumpaniji tat-
trasport għandhom responsabbiltà ugwali biex jivvalutaw jekk l-annimali humiex 
f'saħħithom biex jiġu ttrasportati; jinnota li l-aktar ksur komuni f'dan ir-rigward 
jikkonċerna t-trasport ta' annimali tqal, ta' annimali li laħqu aktar minn 90 % tat-tqala, li 
xi drabi jwelldu abbord, annimali dgħajfa (bi dgħufija fiżjoloġika u/jew b'feriti jew 
b'kundizzjoni patoloġika), u ta' annimali b'feriti jew bi prolassi;

Il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni u l-approvazzjoni tal-mezzi tat-trasport

17. Huwa mħasseb ħafna dwar l-għadd ta' rapporti ta' vetturi mhux xierqa li jintużaw għat-
trasport ta' annimali ħajjin, kemm bl-art kif ukoll bil-baħar, u jirrikonoxxi d-differenzi 
kbar bejn l-Istati Membri fl-interpretazzjoni u fl-infurzar tar-regolament, sa fejn hija 
kkonċernata l-approvazzjoni tal-mezzi tat-trasport;

18. Jinnota bi tħassib li l-proċeduri ta' spezzjoni u ċertifikazzjoni għall-bastimenti tal-
bhejjem mhumiex armonizzati u ma għandhomx kriterji obbligatorji ta' spezzjoni, li 
huwa aggravat mill-fatt li r-riżultati ta' dawn il-proċeduri ma jiġux ikkomunikati bejn l-
Istati Membri, u dan iwassal għall-possibbiltà reali li bastiment li jkun ġie miċħud fi 
Stat Membru partikolari jiġi approvat fi Stat Membru ieħor; jinnota li hemm evidenza li 
l-awtoritajiet f'xi Stati Membri approvaw u/jew ippermettew l-użu ta' bastimenti li ma 
jikkonformawx mar-regoli tal-UE dwar it-trattament xieraq tal-annimali;

19. Jieħu nota tas-sejbiet tal-Kummissjoni li, b'xi eċċezzjonijiet, is-sistemi stabbiliti għall-
approvazzjoni tal-bastimenti tal-bhejjem mhumiex biżżejjed biex jimminimizzaw ir-
riskji, l-aktar minħabba li l-maġġoranza tal-awtoritajiet kompetenti li jispezzjonaw il-
bastimenti tal-bhejjem ma għandhomx proċeduri adegwati, jew aċċess għal għarfien 
espert tekniku speċifiku, biex jiġu vverifikati s-sistemi tal-bastimenti għall-pompi tal-
ilma, il-ventilazzjoni u d-drenaġġ, li kollha huma kritiċi għat-trattament xieraq tal-
annimali matul vjaġġ fuq bastiment tal-bhejjem;

20. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiżviluppa, flimkien mal-Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà Marittima, bażi ta' data tal-Unjoni Ewropea dwar l-ispezzjonijiet tal-bastimenti 
tal-baħar, bil-għan li tistabbilixxi reġistru komuni ta' kontrolli li jippermetti lill-Istati 
Membri kollha jaraw il-kontrolli preċedenti kollha mwettqa fuq bastiment u r-riżultati 
tagħhom;

21. Jirrikonoxxi l-eżistenza, b'mod ġenerali, ta' linji gwida nazzjonali żviluppati sew għall-
approvazzjoni ta' vetturi tal-bhejjem għat-trasport bit-triq, iżda jesprimi dispjaċir għall-
fatt li mhux dejjem qed jiġu segwiti matul il-proċeduri ta' approvazzjoni;

22. Jaqbel li d-dgħufijiet relatati mal-approvazzjoni tal-vetturi tat-trasport bit-triq jistgħu 
jkunu marbuta mal-mudelli taċ-ċertifikati li huma ġenerali wisq u mhux imfassla fuq 
bażi speċifika għall-ispeċi u għall-età, u b'hekk jaffettwaw il-kwalità tal-proċeduri ta' 
spezzjoni billi ma jipprovdux biżżejjed informazzjoni dettaljata;

23. Jirrikonoxxi li xi vetturi tat-trasport bit-triq mhumiex strutturalment xierqa u ma 
jiżgurawx is-sikurezza u l-kumdità għall-annimali ttrasportati; jinnota li soluzzjonijiet 
ġodda u innovattivi għas-sistemi tat-tisqija u tat-tagħlif, kif ukoll soluzzjonijiet biex l-
annimali ħajjin jiġu akkomodati aħjar matul vjaġġi twal, għadhom neqsin;
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24. Jinnota li f'għadd kbir ta' vetturi, il-faċilitajiet tat-tisqija mhumiex adattati għall-imġiba 
speċifika ta' tisqija jew għad-daqs tal-annimali ttrasportati: ma jkunux jistgħu jintlaħqu 
mill-annimali jew ma jkunux disponibbli f'għadd suffiċjenti jew imqassma b'mod 
adegwat; jesprimi dispjaċir għall-fatt li r-Regolament (KE) Nru 1/2005 attwali ma 
jagħtix indikazzjonijiet preċiżi dwar it-tip jew in-numru meħtieġ ta' apparati tat-tisqija 
fil-vettura tat-trasport;

25. Jinnota li l-vetturi użati għat-trasport tal-annimali ġewwa u barra l-Unjoni spiss ma 
jkunux mgħammra b'sistemi tat-tkessiħ tal-arja; jenfasizza li għalkemm is-sistemi ta' 
ventilazzjoni tal-arja jċaqilqu l-arja minn ġol-kompartiment tal-annimali, it-temperatura 
ġewwa l-vettura xorta waħda se tirrifletti l-aktar it-temperatura esterna, b'mod 
partikolari meta l-vettura tkun wieqfa;

26. Ifakkar li, filwaqt li skont il-leġiżlazzjoni attwali, is-sottomissjoni ta' pjanijiet ta' 
kontinġenza fil-każ ta' emerġenzi hija rekwiżit legali biex jinkisbu awtorizzazzjonijiet 
tat-trasportaturi għal vjaġġi twal, dan mhuwiex il-każ għal kull vjaġġ u l-ħtiġijiet 
speċifiċi possibbli tiegħu; josserva bi tħassib li ftit awtoritajiet kompetenti, trasportaturi 
tat-triq u organizzaturi tat-trasport għandhom pjanijiet ta' kontinġenza fattibbli biex 
jirrispondu għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza;

27. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, fl-ambitu tal-qafas attwali, iċ-ċertifikat ta' kompetenza 
għas-sewwieqa u għall-attendenti tal-mezzi tat-trasport jista' jkun validu għall-ħajja, 
mingħajr ebda rekwiżit obbligatorju stabbilit fil-livell Ewropew għal korsijiet ta' 
aġġornament u aġġornamenti tal-ħiliet;

28. Jirrikonoxxi li t-taħriġ u l-edukazzjoni huma essenzjali biex jiġi ssalvagwardjat it-
trattament xieraq tal-annimali matul it-trasport, jiġi ggarantit li l-operaturi tat-trasport 
ikunu ppreparati sew għall-attivazzjoni tal-ippjanar ta' kontinġenza u jiġi żgurat l-
issodisfar b'mod xieraq tar-rekwiżiti speċifiċi skont l-ispeċi; jirrikonoxxi li l-ħaddiema 
responsabbli għat-trattament tal-annimali fil-portijiet, b'mod partikolari, mhux dejjem 
jingħataw taħriġ xieraq;

Il-kontrolli u l-ġbir u l-iskambju tad-data

29. Ifakkar li r-Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali (UE) Nru 2017/625, mill-
15 ta' Diċembru 2022, se jissostitwixxi diversi dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2005, jiġifieri dwar kontrolli fuq vjaġġi twal, taħriġ tal-persunal tal-awtoritajiet 
kompetenti, kontrolli fil-punti tal-ħruġ, miżuri ta' emerġenza fil-każ ta' nuqqas ta' 
konformità, assistenza reċiproka u skambju ta' informazzjoni, ksur u kontrolli fuq il-post 
mill-Kummissjoni;

30. Ifakkar li skont ir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri mill-2018, il-biċċa l-kbira tal-
awtoritajiet nazzjonali ma użawx l-informazzjoni disponibbli fis-Sistema tal-Kontroll 
tal-Kummerċ u tal-Esperti Veterinarji (TRACES) biex jimmiraw l-ispezzjonijiet u/jew 
l-awditi tagħhom, parzjalment minħabba restrizzjonijiet eżistenti fuq l-aċċess tal-utenti; 
jirrikonoxxi li għandu jiġi żgurat użu aħjar tas-sistema TRACES għat-twettiq ta' 
kontrolli retrospettivi;

31. Jieħu nota tal-modifiki fi TRACES li ilhom implimentati minn Jannar 2020, li 
jippermettu lill-Istati Membri jaraw il-vjaġġi kollha tat-trasport li awtorizzaw u l-vjaġġi 
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kollha li jieqfu f'postijiet ta' kontroll li jinsabu f'pajjiżhom;

32. Jinnota li jista' jsir aktar titjib fis-sistemi tal-ġbir tad-data u fi TRACES fil-qafas 
leġiżlattiv attwali, biex ikun hemm kontribut għall-armonizzazzjoni tal-proċeduri bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri;

33. Jesprimi tħassib li l-Istati Membri mhumiex meħtieġa jirreġistraw data fi TRACES 
dwar it-trasport ta' annimali esportati direttament mit-territorji tagħhom 'il barra mill-
UE;

34. Huwa konxju li, minkejja l-livell għoli ta' nuqqas ta' konformità matul it-trasport tal-
annimali, ir-rapportar ta' ksur bejn l-Istati Membri huwa batut u li hemm nuqqas ta' 
sanzjonijiet effettivi u dissważivi kontra dawk li jiksru r-regolament;

35. Jenfasizza l-kumplessità tas-sistemi ta' rapportar, li jinvolvu diversi entitajiet fil-livell 
lokali u nazzjonali f'kull Stat Membru; huwa konxju li dan jirriżulta f'diffikultajiet ta' 
komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali, reġjonali u lokali, u fost l-Istati Membri;

36. Jindika li l-Istati Membri huma unikament responsabbli għall-ħolqien ta' sistemi ta' 
sanzjoni, li fl-aħħar mill-aħħar iħalli lil kull wieħed minnhom jiddefinixxi l-proċeduri 
amministrattivi u tas-sanzjonar tiegħu stess, kif ukoll il-livell ta' penali fil-każ ta' ksur 
tat-trattament xieraq tal-annimali matul it-trasport, u b'hekk jirriżulta f'sistemi differenti 
ħafna madwar l-UE kollha;

37. Huwa konxju li ma hemmx biżżejjed kontrolli f'xi Stati Membri, b'mod partikolari l-
kontrolli fit-toroq u l-kontrolli retrospettivi;

38. Jirrikonoxxi d-diffikultajiet għall-awtoritajiet kompetenti fit-twettiq ta' kontrolli u fil-
ġbir tad-data, b'mod partikolari l-informazzjoni fuq ir-reġistru fi tmiem il-vjaġġ u d-data 
tas-sistema tan-navigazzjoni bis-satellita, li joħolqu diffikultajiet meta jivvalutaw il-
vjaġġi u jwettqu kontrolli retrospettivi, kif ukoll biex jimponu sanzjonijiet fuq it-
trasportaturi minn Stati Membri oħra; jirrikonoxxi li dan huwa dovut parzjalment 
minħabba s-sistema attwali ta' reġistri tal-vjaġġi stampati u n-nuqqas ta' standards 
miftiehma għal sistemi ta' navigazzjoni satellitari;

39. Jinnota l-fehma tal-Kummissjoni li l-avvanzi teknoloġiċi ġodda fil-ġeolokalizzazzjoni, 
fir-reġistri elettroniċi tal-vjaġġi u fit-traċċar jistgħu jippermettu aktar ġbir u analiżi tad-
data, u b'hekk jgħinu biex jittejbu l-analiżi tar-riskju, il-kontrolli u l-ispezzjonijiet 
immirati;

Il-ħinijiet tal-ivvjaġġar u l-perjodi ta' mistrieħ

40. Ifakkar li, skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005, l-arranġamenti kollha 
meħtieġa għandhom isiru minn qabel biex jiġi mminimizzat it-tul tal-vjaġġ u jiġu 
ssodisfati l-ħtiġijiet tal-annimali matul il-vjaġġ;

41. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li, minkejja l-użu obbligatorju tal-faċilitajiet tal-post ta' 
kontroll għall-ħatt, għat-tisqija, għat-tagħlif u għall-mistrieħ tal-annimali matul vjaġġi 
twal, is-sewwieqa tal-vetturi mhux dejjem jieqfu skont ir-rekwiżiti tar-regolament, kif 
ġie rrapportat f'diversi okkażjonijiet;
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42. Ifakkar li r-Regolament (KE) Nru 1/2005 attwali ma jagħtix indikazzjonijiet preċiżi 
dwar l-ammont u t-tip ta' friex li għandu jkun disponibbli għall-bhejjem; jisħaq li friex 
maħmuġ jew insuffiċjenti jesponi lill-annimali għar-riskju ta' korrimenti, ta' kesħa u ta' 
nuqqas ta' kumdità fiżika meta jkunu mimduda, u jikkontribwixxi għal kundizzjonijiet 
negattivi tas-saħħa;

43. Jieħu nota tal-indikazzjonijiet li ħafna awtoritajiet kompetenti spiss japprovaw u 
jittimbraw ir-reġistri tal-vjaġġi b'ħinijiet tal-ivvjaġġar stmati mhux realistiċi u qosra;

It-temperatura waqt it-trasport

44. Jindika li l-esponiment għal temperaturi barra mill-medda ottimali, u, b'mod partikolari, 
għal temperaturi għoljin, huwa wieħed mill-kawżi ewlenin tal-problemi tat-trattament 
xieraq tal-annimali u t-tbatija matul it-trasport;

45. Jinnota li r-Regolament (KE) Nru 1/2005 fih biss dispożizzjoni ġenerali dwar it-
temperatura, u huwa nieqes minn indikazzjonijiet dwar l-indiċi tat-temperatura-umdità u 
dwar il-meded tat-temperatura ottimali speċifiċi għall-ispeċi u għall-età;

46. Ifakkar li l-mezzi tat-trasport bit-triq għal vjaġġi twal iridu jkunu mgħammra b'sistema 
ta' monitoraġġ u reġistrazzjoni tat-temperatura, kif ukoll b'mezz ta' reġistrazzjoni ta' tali 
data; jesprimi dispjaċir għan-nuqqas ta' rekwiżiti obbligatorji għal sistemi bħal dawn fil-
bastimenti tal-bhejjem;

L-idoneità għat-trasport u l-annimali bi bżonnijiet speċjali

47. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li minkejja d-dispożizzjonijiet fir-regolament attwali li 
jipprojbixxu t-trasport ta' annimali meqjusa mhux f'saħħithom biex jiġu ttrasportati, il-
Kummissjoni ddikjarat li din għadha okkorrenza komuni fl-UE15;

48. Jisħaq fuq il-vulnerabbiltà tal-annimali mhux miftuma u li l-età minima attwali għat-
trasport tal-għoġġiela hija baxxa wisq; jenfasizza li, skont diversi esperti u s-sottogrupp 
preċedenti tal-Pjattaforma tal-UE dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali, hija meħtieġa 
aktar evidenza xjentifika biex tappoġġja prattiki tajbin fit-trasport fuq distanzi twal ta' 
annimali mhux miftuma u li d-dispożizzjonijiet attwali tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2005 mhumiex adattati għall-ħtiġijiet ta' dawn l-annimali;

49. Ifakkar li, skont ir-regolament, l-apparati tat-tisqija għandhom jiffunzjonaw kif suppost 
u jkunu ddisinjati u mqiegħda b'mod xieraq għall-kategoriji differenti ta' annimali (id-
daqs u l-ispeċi) li se jiġu misqija abbord il-vettura;

50. Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni mill-2009 lill-awtoritajiet kompetenti 
biex jiġi żgurat li l-annimali mhux miftuma jiġu offruti elettroliti jew sostituti tal-ħalib 
matul il-perjodu ta' mistrieħ u filwaqt li jindika li l-bżieżel tal-metall ma għandhomx 
jitqiesu xierqa għall-għoġġiela mhux miftuma; jinnota li t-tagħlif ta' annimali mhux 
miftuma matul il-vjaġġ tagħhom fit-trakkijiet mhuwiex teknikament prattikabbli u li 

15 Rapport ġenerali tal-Kummissjoni dwar is-sistemi għall-prevenzjoni tat-trasport ta' annimali mhux f'saħħithom 
fl-UE. 
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huma meħtieġa soluzzjonijiet innovattivi oħra;

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-trasport bil-baħar

51. Jenfasizza li, fejn ma jkunx hemm infrastruttura xierqa, l-għadd kbir ta' annimali li 
jiċċaqilqu malajr u simultanjament minn trakkijiet għal bastimenti jfixkel l-ispezzjoni 
adegwata ta' annimali individwali; jisħaq li ħafna portijiet tal-esportazzjoni mhumiex 
mgħammra b'faċilitajiet ta' alloġġ fejn l-annimali jistgħu jinħattu u jistrieħu, b'mod 
partikolari f'każ ta' dewmien;

52. Jisħaq fuq in-nuqqas ta' ċarezza tad-dispożizzjonijiet fir-Regolament dwar it-Trasport 
tal-Annimali f'dik li hija identifikazzjoni tal-organizzatur u tat-trasportatur fuq il-parti 
tal-vjaġġ bil-baħar, b'mod partikolari meta l-operazzjoni tinvolvi diversi kunsinni 
b'oriġini differenti;

53. Iqis li l-preżenza ta' veterinarju għall-parti tal-vjaġġ fuq il-baħar biex jipprovdi appoġġ 
lill-annimali morda jew imweġġa' fuq il-bastimenti tikkostitwixxi prattika tajba;

It-trasport ta' annimali ħajjin lejn pajjiżi terzi

54. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tippromwovi l-istandards tal-UE fuq livell 
internazzjonali, fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE); 
iqis li r-regoli dwar il-benesseri tal-annimali f'pajjiżi terzi jipprovdu livell aktar baxx ta' 
protezzjoni mill-istandards tal-UE u jesprimi dispjaċir għall-fatt li l-istandards tal-OIE 
mhumiex applikati biżżejjed f'pajjiżi terzi;

55. Jinnota li ladarba l-bhejjem jaqsmu l-fruntiera tal-UE, ir-rispett għall-istandards tat-
trattament xieraq tal-annimali jista' jkun diffiċli li jiġi ggarantit, kemm tul ir-rotta kif 
ukoll mal-wasla, peress li l-pajjiżi terzi mhumiex marbuta bil-leġiżlazzjoni tal-UE; 
ifakkar fis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, li tiddikjara li r-regoli 
tal-UE dwar it-trattament xieraq huma vinkolanti sal-post finali tad-destinazzjoni 
f'pajjiżi terzi;

56. Jenfasizza l-eżitu tal-kwestjonarju tal-Kunsill tal-2021 dwar it-trasport fit-tul tal-
annimali lejn pajjiżi terzi, filwaqt li jindika li temperaturi estremi, in-nuqqas ta' 
informazzjoni dwar il-punti ta' mistrieħ, id-dewmien fil-fruntieri u n-nuqqas ta' 
komunikazzjoni bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi jirrappreżentaw l-aspetti aktar 
diffiċli f'termini tal-infurzar tar-regoli;

57. Jisħaq li l-ippjanar inadegwat tal-vjaġġi f'termini ta' proċeduri amministrattivi, u n-
nuqqas ta' koordinazzjoni mal-postijiet fuq il-fruntiera, kif ukoll piż amministrattiv 
eċċessiv, jistgħu joħolqu kaskata ta' dewmien fil-fruntieri u fil-portijiet, meta numru 
kbir ta' trakkijiet jaslu fil-port u l-bhejjem kollha jeħtieġ li jitgħabbew abbord bastiment 
wieħed;

58. Jieħu nota tan-nuqqas ta' komunikazzjoni u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri u dawk ta' pajjiżi terzi, b'mod partikolari dwar l-assistenza reċiproka u 
l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, li spiss jirriżultaw f'ħinijiet ta' stennija akbar u 
f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità;
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59. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-preżenza ta' veterinarju kwalifikat waqt it-tagħbija għal 
vjaġġi twal lejn pajjiżi mhux tal-UE tikkostitwixxi prattika tajba16;

60. Iwissi li, fil-każ ta' traffiku fil-qsim tal-fruntiera tal-UE, mhija disponibbli l-ebda korsija 
ta' prijorità speċifika għat-trasport tal-bhejjem, li tikkontribwixxi għal dewmien fil-
fruntiera u għal ħinijiet itwal tat-trasport għall-annimali, b'impatt negattiv fuq il-
benesseri tagħhom;

61. Jindika n-nuqqas ta' sistema fil-livell tal-UE li tivverifika u tiżgura l-eżistenza ta' 
postijiet ta' kontroll f'pajjiżi terzi u li dawn il-postijiet ta' kontroll jikkonformaw mar-
regoli, kif ukoll in-nuqqas ta' lista uffiċjali tal-UE ta' postijiet ta' mistrieħ barra mill-UE;

62. Jinnota li l-awtoritajiet kompetenti ma jirċevux feedback regolari mill-kumpaniji tat-
trasport dwar id-data rreġistrata mill-apparati tal-vetturi tal-bhejjem meta jkunu barra 
mill-UE, u huwa konxju li ħafna trasportaturi ma jikkonformawx mar-regoli applikabbli 
tal-UE wara li jitilqu mill-Unjoni;

63. Jirrikonoxxi li bħalissa l-awtoritajiet, it-trasportaturi jew il-kaptani tal-bastimenti ta' 
pajjiżi terzi ma jipprovdux feedback ta' rutina dwar il-kundizzjoni tal-annimali matul il-
parti tal-vjaġġ bil-baħar tagħhom, jew dwar il-kundizzjoni li jaslu fiha fid-destinazzjoni.

16 "Final report of an audit carried out in The Netherlands from 20 February 2017 to 24 February 2017 in order to 
evaluate animal welfare during transport to non-EU countries" (Rapport finali ta' verifika li saret fin-Netherlands 
mill-20 ta' Frar 2017 sal-24 ta' Frar 2017 sabiex jiġi evalwat it-trattament xieraq tal-annimali matul it-trasport 
lejn pajjiżi mhux tal-UE), il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari, 
2017.


