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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-fatt li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet jirċievi għadd kbir ħafna ta' 
petizzjonijiet dwar il-benessri tal-annimali waqt it-trasport, li spiss jiddenunzjaw ksur 
sistematiku, kontinwu u serju tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/20051 kemm mill-
Istati Membri u t-trasportaturi;

2. Jiddeplora n-nuqqas gravi ta' approċċ rigoruż mill-Kummissjoni li ssegwi l-każijiet ta' 
ksur serju u sistematiku tar-Regolament (KE) Nru 1/2005, li ġiet mgħarrfa direttament 
dwarhom fi kważi 200 rapport speċifiku u dettaljat tal-NGOs li ntbagħtu lilha mill-
2007;

3. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-għadd kbir ta' mistoqsijiet parlamentari u ittri ta' lment li ġew 
ippreżentati minn Membri tal-Parlamenti Ewropej u li ġew indirizzati lill-Kummissjoni, 
li fihom ġew enfasizzati l-każijiet ta' ksur sistematiku tar-Regolament (KE) Nru 1/2005, 
li jirriżultaw fi tbatija u diffikultajiet kbar għall-annimali waqt it-trasport; jikkritika bil-
qawwa l-istatistika pprovduta mill-Kummissjoni dwar il-konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 1/2005 fir-rigward tat-trasport tal-annimali ħajjin lejn pajjiżi terzi, li ġiet 
imfassla mingħajr ebda verifika sistematika fuq il-vetturi tat-trasport tal-annimali;

4. Jikkundanna din is-sitwazzjoni u jqis li huwa inaċċettabbli li, 13-il sena wara d-dħul fis-
seħħ tar-regolament, għad hemm bosta evidenzi ta' annimali li jiġu ttrasportati, bi ksur 
tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 1/2005, f'kundizzjonijiet ħżiena f'mezzi tat-trasport 
mhux adegwati u ffullati, li jikkawża tbatija żejda għall-annimali u joħloq riskji serji 
kemm għas-saħħa tal-annimali kif ukoll tal-bnedmin;

5. Jinnota li l-aktar ksur frekwenti tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 jirrigwarda l-iffullar u 
l-ispazju insuffiċjenti li jitħalla lill-annimali fil-vetturi tat-trasport, li jġegħelhom 
joqogħdu wieqfa f'pożizzjonijiet mhux naturali għalihom għal ħinijiet twal, in-nuqqas 
ta' rispett tal-intervalli biex l-annimali jingħataw xorb u għalf, tal-perjodi tal-ivvjaġġar u 
tal-mistrieħ għall-annimali, in-nuqqas ta' adegwatezza tas-sistemi ta' ventilazzjoni u tax-
xorb, it-trasport f'temperaturi estremi, it-trasport ta' annimali mhux adatti u l-
insuffiċjenza tal-imfierex u tal-għalf;

6. Jinnota bi tħassib kbir li matul vjaġġi twal l-annimali jingħataw ilma kkontaminat u 
mhuwiex tajjeb għall-konsum u spiss ma jkollhom l-ebda aċċess għall-ilma minħabba l-
fatt li t-tagħmir tal-ilma ma jiffunzjonax tajjeb jew ikun ippożizzjonat ħażin, jew il-
kwantità insuffiċjenti tal-ilma li ma tkunx adattata skont l-ispeċi u d-daqs tal-annimali li 
jkunu qed jiġu ttrasportati;

7. Jinnota li l-każijiet ta' ksur irrappurtati tar-Regolament (KE) Nru 1/2005, li jirrigwardaw 
in-nuqqas ta' adegwatezza tas-sistemi ta' ventilazzjoni fil-vetturi tat-trasport tal-annimali 
għal vjaġġi twal, jagħtu xhieda ta' temperaturi estremi ġewwa l-vetturi, li jaqbżu sew il-
limiti legali u jirriżultaw fi tbatija terribbli għall-annimali; jinnota li, f'ċerti każijiet, 
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instab li s-sensuri li jimmonitorjaw it-temperaturi fil-vetturi tat-trasport tal-annimali 
jkunu ġew imbagħbsa;

8. Jinnota li l-Kummissjoni, minkejja li hija konxja tal-fatt li ċerti Stati Membri qed jonqsu 
milli jirrappurtaw każijiet fejn it-temperaturi tal-vetturi li jintużaw għat-trasport tal-
annimali jaqbżu l-35°C, iddikjarat uffiċjalment li ma twettaqx verifiki sistematiċi fuq it-
temperaturi interni tal-vetturi, li jagħmilha impossibbli li jkun hemm stampa preċiża tal-
kundizzjonijiet tat-trasport tal-annimali;

9. Jistieden lill-Istati Membri kollha jiżguraw li l-vjaġġi jiġu ppjanati u mwettqa, mill-punt 
tat-tluq sad-destinazzjoni, f'konformità mar-rekwiżiti tal-UE dwar il-benessri tal-
annimali, filwaqt li jitqiesu l-mezzi differenti tat-trasport u l-firxa ta' kundizzjonijiet 
ġeografiċi madwar l-UE u l-pajjiżi terzi;

10. Jistieden lill-Istati Membri kollha jipprojbixxu t-trasport tal-annimali fuq distanza twila 
f'kundizzjonijiet ta' temp estremi, speċjalment meta t-temperaturi fil-postijiet tat-tluq u 
tad-destinazzjoni, jew matul il-vjaġġ, ikunu previsti li jaqbżu t-30°C; jenfasizza li hemm 
involuti aspetti oħra fil-benessri tal-annimali apparti t-tul tal-vjaġġ, bħat-tagħbija u l-
ħatt xierqa, in-nutrizzjoni xierqa, id-disinn u t-tagħmir tal-vetturi u l-għadd ta' annimali 
mgħobbija fl-unitajiet tal-kontejner;

11. Jenfasizza li, fil-mument meta dawn ikunu qed jiġu mgħobbija, l-awtoritajiet 
kompetenti, inklużi l-veterinarji uffiċjali fil-punti ta' ħruġ tal-UE, għandhom 
jivverifikaw li r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 rigward il-kundizzjonijiet 
tas-saħħa tal-annimali u l-ispazju u l-għoli tal-kompartiment jkunu ġew rispettati, li s-
sistemi tal-ventilazzjoni u tal-ilma jaħdmu sew u jkunu adatti għad-daqs u għall-ispeċi 
tal-annimali ttrasportati, u li jiġu ttrasportati għalf u mfierex suffiċjenti; huwa tal-fehma 
li, f'dawk il-każijiet li fihom ir-Regolament (KE) Nru 1/2005 jirrikjedi li l-annimali 
jitniżżlu f'post ta' kontroll jew għal perjodu ta' mistrieħ ta' 24 siegħa f'pajjiż terz, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom japprovaw ir-reġistri tal-vjaġġ biss wara li jkunu 
vverifikaw, u rċevew konferma, li l-organizzatur ikun irriżerva post jew sab post għall-
mistrieħ li jipprovdi faċilitajiet ekwivalenti għal dawk ta' post ta' kontroll u li, fi 
kwalunkwe każ, ikun jista' jirrispetta bis-sħiħ il-benessri tal-annimali;

12. Jiddispjaċih profondament li t-tagħbija ta' annimali fuq il-vapuri spiss tinvolvi krudeltà, 
bħall-użu ta' bsaten u niggieża elettriċi, kif ukoll faċilitajiet ta' tagħbija li jonqsu milli 
jopprovdu garanziji sħaħ rigward il-benessri tal-annimali;

13. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 1/2005 f'dak li jirrigwarda t-trasport tal-annimali mhux miftuma; iqis li huwa 
meħtieġ li jiġu adottati miżuri aktar dettaljati u inċiżivi biex jiġi żgurat li jiġu ssodisfati 
l-ħtiġijiet speċifiċi kollha relatati ma' dan it-tip ta' trasport;

14. Jesprimi tħassib minħabba n-numru ta' rapporti ta' vetturi mhux adatti li qed jintużaw 
għat-trasport ta' annimali ħajjin kemm fuq l-art kif ukoll bil-baħar, u jitlob li l-
monitoraġġ ta' tali prattiki jittejjeb; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel riċerka dwar kif 
teknoloġija ġdida u dik eżistenti jistgħu jiġu applikati fuq vetturi tal-bhejjem biex it-
temperatura u l-umdità jiġu rregolati, immonitorjati u rreġistrati, peress li dawn huma 
elementi essenzjali għall-kontroll u l-protezzjoni tal-benessri ta' kategoriji speċifiċi ta' 
annimali waqt it-trasport, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Awtorità Ewropea 
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dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA);

15. Jiddeplora l-fatt li, minkejja rakkomandazzjonijiet ċari mill-EFSA, partijiet mir-
regolament mhumiex konformi mal-għarfien xjentifiku attwali, u jitlob li jkun hemm 
regoli aġġornati dwar: ventilazzjoni u tkessiħ suffiċjenti fil-vetturi kollha; sistemi għax-
xorb xierqa adatti għal speċijiet u etajiet differenti, b'mod partikolari għall-annimali 
mhux miftuma; rekwiżiti minimi speċifiċi għall-għoli tal-vettura;

16. Jitlob li jkun hemm inqas annimali li jiġu ttrasportati fuq distanzi twal u sabiex it-tul u l-
frekwenza tat-trasport tal-annimali jiġu limitati għall-minimu possibbli; huwa tal-fehma 
li ħafna mill-problemi gravi relatati mal-ħin twil tat-trasport tal-annimali ħajjin, b'mod 
partikolari mill-UE lejn pajjiżi terzi, jiġu solvuti jekk issir bidla għat-trasport tal-laħam 
jew tal-karkassi minflok ta' annimali ħajjin;

17. Jitlob li jiġu pprojbiti l-vjaġġi li jaqbżu t-tmien sigħat;

18. Jitlob il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi għall-ipproċessar lokali fejn huwa possibbli u l-
ħolqien ta' ktajjen ta' provvista iqsar;

19. Jiddeplora bil-qawwa l-infurzar irregolari u fqir tar-regolament f'ħafna Stati Membri, li 
qed jonqsu milli jimmonitorjaw b'mod effettiv u uniformi u milli jissanzjonaw il-ksur 
persistenti tal-liġi tal-UE, u b'hekk jippermettu lil uħud mit-trasportaturi joperaw 
illegalment; jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li ħafna Stati Membri ma jużawx b'mod 
korrett u effettiv is-setgħat mogħtija lilhom taħt l-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2005, fosthom is-setgħa li jitolbu lit-trasportatur ikkonċernat jintroduċi 
arranġamenti biex jiġi evitat li jerġgħu jseħħu l-irregolaritajiet identifikati, is-setgħa li 
jwettqu kontrolli addizzjonali, u, b'mod partikolari, li jesiġu l-preżenza ta' veterinarju 
waqt it-tagħbija tal-annimali, u li jissospendu jew jirrevokaw il-permessi tat-
trasportaturi jew iċ-ċertifikazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-mezz tat-trasport użat; 
jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl tan-nuqqas ta' armonizzazzjoni tal-kontrolli u s-
sanzjonijiet madwar l-Istati Membri, tikkunsidra r-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet 
attwali, kif stipulat taħt ir-Regolament KE/1/2005, b'mod partikolari l-Premessa 11 u 
Artikolu 30(1) tiegħu, sabiex tiżgura li mekkaniżmi ta' sanzjonar effettivi u dissważivi 
jiġu introdotti u imposti b'mod uniformi madwar l-UE;

20. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-kontrolli fil-katina kollha tal-produzzjoni u b'mod 
partikolari biex iwettqu spezzjonijiet effiċjenti u sistematiċi ta' konsenji ta' annimali 
qabel it-tagħbija, biex iwaqqfu prattiki li jiksru r-Regolament (KE) Nru 1/2005 u li 
jirrendu agħar il-kundizzjonijiet għat-trasport tal-annimali fuq l-art u bil-baħar, bħal 
pereżempju jippermettu li vetturi mgħobbija ż-żejjed u annimali mux adatti jkomplu l-
vjaġġ tagħhom, jew jippermettu li l-punti ta' kontroll li ma jkollhomx faċilitajiet 
adegwati għas-serħan, il-provvista ta' ikel u ilma għall-annimali ttrasportati jistgħu 
jibqgħu jintużaw;

21. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-infurzar tar-regoli eżistenti billi jiżguraw l-użu 
effettiv tas-sistemi ta' navigazzjoni li jintużaw meta l-annimali jridu jiġu ttrasportati 
għal aktar minn tmien sigħat biex b'hekk jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti 
jikkontrollaw b'mod aktar preċiż il-vjaġġ u l-ħinijiet ta' mistrieħ ta' tali trasport;

22. Jistieden lill-Istati Membri, meta jidentifikaw ksur tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
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(KE) Nru 1/2005, jipprovdu n-notifiki previsti fl-Artikolu 26 b'mod dettaljat u 
sistematiku; jistieden lill-Istati Membri li jirċievu tali notifiki biex jaġixxu b'mod 
effettiv, konsistenti u f'waqtu sabiex jipprevjenu li l-ksur imsemmi fin-notifika jerġa' 
jseħħ; huwa tal-fehma li, fejn ikun prattikabbli, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jehmżu r-ritratti dwar il-ksur identifikat man-notifiki;

23. Jenfasizza li fil-postijiet ta' spezzjoni transfruntiera l-koordinazzjoni insuffiċjenti bejn l-
awtoritajiet responsabbli, flimkien man-nuqqas ta' adegwatezza tal-istrutturi u l-
proċeduri operattivi wasslet għal perjodi ta' stennija mhux ġustifikati għall-vetturi tat-
trasport tal-annimali, li, minħabba t-temperaturi interni estremi u n-nuqqas ta' 
ventilazzjoni, ħallew impatt devastanti fuq il-benessri tal-annimali, bi ksur ċar tad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1/2005;

24. Iqis li huwa tal-akbar importanza li l-awtoritajiet nazzjonali jaderixxu b'mod konsistenti 
u bis-sħiħ mal-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 dwar il-ħruġ ta' ċertifikati 
ta' approvazzjoni għall-bastimenti għat-trasport tal-annimali u li huma jirrifjutaw li 
japprovaw reġistri tal-ivvjaġġar jekk jindikaw l-użu ta' portijiet li ma jkollhomx il-
faċilitajiet meħtieġa għall-ispezzjoni sistematika tal-annimali;

25. Jemmen li l-preżenza ta' veterinarji kkwalifikati u indipendenti għandha tkun 
obbligatorja matul it-trasport tal-annimali bil-vapuri, li l-mewt ta' kwalunkwe annimal 
matul il-vjaġġ għandha tiġi rrappurtata u rreġistrata u li għandhom jitfasslu pjanijiet ta' 
azzjoni speċifiċi u dettaljati biex tiġi indirizzata kwalunkwe emerġenza li tħalli impatt 
negattiv fuq il-benessri tal-annimali;

26. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex iżżid il-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri kollha sabiex tkabbar is-
sensibilizzazzjoni u sabiex jiġu kondiviżi l-aħjar prattiki rigward aspetti tal-benessri tal-
annimali fost il-partijiet ikkonċernati differenti li huma involuti fit-trasport tal-annimali
ħajjin;

27. Jiddeplora l-fatt li l-konformità mar-regolament fil-każ tat-trasport barra l-UE għadha, 
fil-maġġoranza kbira tal-każijiet, totalment nieqsa, minkejja li s-sentenzi tal-Qorti tal-
Ġustizzja jirrikjedu li t-trasportaturi jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tiegħu għat-tul 
kollu tal-vjaġġi b'destinazzjonijiet f'pajjiżi terzi; jitlob l-armonizzazzjoni tar-reġistri tal-
popolazzjoni tal-annimali għat-trasport lejn pajjiżi terzi;

28. Jitlob rispett konsistenti u konformità sħiħa mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-UE, inkluż il-Każ C-424/13, tat-23 ta' April 20151, li fiha l-Qorti stabbiliet li, sabiex 
it-trasport tal-annimali li jinvolvi vjaġġ twil, li jibda fit-territorju tal-UE u jkompli barra 
dan it-territorju, ikun jista' jiġi awtorizzat mill-awtorità kompetenti fil-post tat-tluq, it-
trasportatur jeħtieġlu jkun obbligat jippreżenta reġistru tal-vjaġġ li jkun veru u preċiż 
għall-iskop li tiġi vverifikata l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 1/2005 fit-
territorju tal-UE u tal-pajjiżi terzi inkwistjoni; jinnota li jekk dan ma jkunx il-każ, l-
awtoritajiet responsabbli jenħtiġilhom jingħataw is-setgħa li jirrikjedu l-modifika tal-
arranġamenti tat-trasport biex jiżguraw il-konformità mar-regolament għat-tul tal-vjaġġ;

                                               
1 Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (il-Ħames Kamra) tat-23 ta' April 2015, Zuchtvieh-Export v Stadt Kempten, 
C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
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29. Jitlob li jkun hemm infurzar aħjar fl-Istati Membri, kif ukoll mill-operaturi li 
jittrasportaw annimali barra t-territorju tal-UE, fejn normalment is-sitwazzjoni tal-
benessri tal-annimali hija ħafna agħar minn dik fl-UE;

30. Jiddeplora l-fatt li l-istandards milħuqa mis-sħab esterni tal-UE mhumiex għoljin daqs l-
istandards fl-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rekwiżiti mas-sħab 
kummerċjali tal-Unjoni, jiġifieri s-sħab ekonomiċi internazzjonali, speċjalment fir-
rigward tal-importazzjoni ta' annimali minn pajjiżi terzi; jemmen li għandu jkun hemm 
impatt ekonomiku meta sħab esterni bi standards aktar baxxi jesportaw lejn is-suq tal-
UE;

31. Jenfasizza d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/544/KE1 sabiex tiġi ffirmata l-Konvenzjoni 
Ewropea dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport Internazzjonali, fejn it-
trasport jista' jkun kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: bejn żewġ Stati Membri 
b'passaġġ mit-territorju ta' stat mhux membru; bejn Stat Membru u stat mhux membru; 
jew direttament bejn żewġ Stati Membri;

32. Jiddispjaċih dwar id-deċiżjoni meħuda mill-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr 
votazzjoni fil-plenarja fil-Parlament, li ma joħloqx kumitat parlamentari ta' inkjesta 
dwar il-benessri tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE, minkejja l-appoġġ ta' 
għadd kbir ta' Membri Parlamentari Ewropej minn gruppi politiċi differenti; 
jirrakkomanda, għalhekk, li l-Parlament jistabbilixxi kumitat ta' inkjesta dwar it-trasport 
tal-annimali fl-UE u barra l-UE mill-bidu tal-leġiżlatura li ġejja sabiex jinvestiga u 
jimmonitorja b'mod xieraq il-moħqrija fit-trasport tal-annimali;

33. Jitlob lill-Kummissjoni, b'mod urġenti, biex fid-dawl ta' dawn il-kwistjonijiet 
sistematiċi ta' infurzar, tistabbilixxi monitoraġġ effettiv tal-konformità mar-regolament 
fil-livelli kollha fl-Istati Membri kollha, biex immedjatament tniedi l-investigazzjonijiet 
meħtieġa dwar ksur possibbli tar-regolament, u biex tiftaħ proċeduri ta' ksur kontra l-
Istati Membri responsabbli.

                                               
1 ĠU L 241, 13.7.2004, p. 21.
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