
CM\1264251MT.docx PE691.360v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Petizzjonijiet

21.9.2022

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0695/2019, imressqa minn Stefan Jakob Dams, ta' ċittadinanza 
Ġermaniża, f'isem COPA-COGECA, dwar in-nuqqas tal-istat tad-dritt fil-
Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jaħdem bħala bidwi fil-Polonja, jgħid li saret diskriminazzjoni kontrih mill-
ġudikatura Pollakka minħabba ċ-ċittadinanza Ġermaniża tiegħu fi proċedimenti relatati ma' 
ksur tal-leġiżlazzjoni dwar it-trattament xieraq tal-annimali. Skont il-petizzjonant, negozji li 
huma proprjetà ta' ċittadini barranin tal-UE huma sproprijati fuq il-pretensjoni tal-protezzjoni 
tal-annimali. Il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu azzjoni biex jeżamina l-istat 
tad-dritt fil-Polonja u d-diskriminazzjoni kontra ċittadini tal-UE fil-qrati Pollakki. Il-
petizzjonant jiddikjara wkoll li r-regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali jagħmluha 
diffiċli li wieħed jopera azjenda agrikola. Huwa għalhekk jitlob li jinstabu soluzzjonijiet biex 
jiġu rikonċiljati aħjar it-trattament xieraq tal-annimali u l-agrikoltura.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta' Diċembru 2019. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' April 2021

Fir-rigward tar-regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali, l-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jirrikjedi li l-Istati Membri jqisu bis-sħiħ ir-
rekwiżiti tal-benessri tal-annimali fil-kuntest ta' ċerti politiki tal-Unjoni bħall-agrikoltura jew 
is-suq intern. L-Unjoni Ewropea adottat leġiżlazzjoni f'dak il-qasam, filwaqt li tirrispetta wkoll 
il-prinċipji tal-proporzjonalità u s-sussidjarjetà. Esperjenza ta' erbgħin sena fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni Ewropea dwar it-trattament xieraq tal-annimali wasslet għall-iżvilupp kontinwu tagħha 
skont il-ħtiġijiet u l-miri stabbiliti. Din il-leġiżlazzjoni hija implimentata fl-UE kollha. Hija 
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perfettament kompatibbli ma' agrikoltura effiċjenti. 

Madankollu, il-Kummissjoni għadha kif wettqet evalwazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-
Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali 2012-20151, li kienet tinkludi konsultazzjoni wiesgħa 
mal-partijiet interessati u mal-Istati Membri. Fil-bidu tal-2021 se jkun disponibbli Dokument 
ta' Ħidma tal-Persunal li jippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni. B'mod parallel, fil-kuntest tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew2, fl-20 ta' Mejju 2020 il-Kummissjoni adottat Strateġija mill-Għalqa 
sal-Platt3, li tħabbar, fost l-oħrajn, evalwazzjoni u reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-
benessri tal-annimali. Kemm l-evalwazzjoni tal-istrateġija tal-UE għall-benessri tal-annimali 
kif ukoll l-azzjonijiet implimentati fi ħdan l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt, se jikkontribwixxu 
għat-tfassil ta' attivitajiet futuri fil-qasam tal-benessri tal-annimali.

Fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt fil-Polonja, il-Kummissjoni tqis li hemm riskju ċar 
ta' ksur serju tal-istat tad-dritt. Għal din ir-raġuni, fl-20 ta' Diċembru 2017 il-Kummissjoni 
adottat proposta motivata skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). Il-
kunsiderazzjoni ewlenija biex il-Kummissjoni tattiva l-proċedura tal-Artikolu 7(1) tat-TUE 
kienet li l-effett kumulattiv tal-komponenti differenti tar-riforma jillimita l-indipendenza tal-
ġudikatura u jikser is-separazzjoni tas-setgħat fil-Polonja. Ix-xejra komuni ta' dawn ir-riformi 
hija li s-setgħat eżekuttivi u leġiżlattivi issa jistgħu jinterferixxu mal-istruttura kollha tas-
sistema ġudizzjarja. Il-Kummissjoni ħadet ukoll passi oħra biex tipproteġi l-istat tad-dritt fil-
Polonja4.

Fir-rigward tal-allegata diskriminazzjoni mill-ġudikatura Pollakka fi proċedimenti kontra l-
petizzjonant relatati ma' ksur tal-leġiżlazzjoni dwar il-benessri tal-annimali, il-petizzjonant ma 
jipprovdix l-elementi meħtieġa fil-petizzjoni tiegħu biex jissostanzja din l-allegazzjoni. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f'każijiet individwali quddiem il-qrati 
nazzjonali kemm jekk f'isimha stess jew b'appoġġ għal waħda mill-partijiet fil-proċedimenti, u 
l-Kummissjoni lanqas tista' tagħtihom struzzjonijiet. Filwaqt li l-Kummissjoni hija kompetenti 
għal proċedimenti ta' ksur kontra atti nazzjonali, is-setgħa ta' rieżami ta' tali atti hija fdata lill-
awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali. Il-petizzjonant jista' jfittex rimedju fil-livell nazzjonali 

1 COM(2012) 6 final.
2 COM(2019) 640 final.
3 COM(2020)381 final.
4 Fl-24 ta' Ġunju u l-5 ta' Novembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ħarġet sentenzi finali fi 
proċedimenti ta' ksur mibdija mill-Kummissjoni, li jikkonfermaw li l-leġiżlazzjoni Pollakka dwar it-tnaqqis tal-
età tal-irtirar tal-imħallfin tal-Qorti Suprema u tal-imħallfin tal-qorti ordinarja tmur kontra d-dritt tal-UE dwar l-
indipendenza tal-ġudikatura. Id-dispożizzjonijiet, li kienu ġew ikkontestati mill-Kummissjoni, ġew modifikati 
mill-Polonja qabel ma nħarġu ż-żewġ deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, 
fl-10 ta' Ottubru 2019, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq lill-Polonja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea rigward ir-reġim dixxiplinarju l-ġdid għall-imħallfin fuq il-bażi li dan idgħajjef l-indipendenza 
ġudizzjarja billi ma joffrix is-salvagwardji li jipproteġu lill-imħallfin Pollakki minn kontroll politiku. Fit-
8 ta' April 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qatgħetha li l-Polonja jeħtiġilha tissospendi 
immedjatament l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar is-setgħat tal-Awla Dixxiplinari tal-Qorti 
Suprema fir-rigward ta' kawżi dixxiplinari li jikkonċernaw l-imħallfin. Fid-29 ta' April 2020, il-Kummissjoni 
fetħet proċedura ta' ksur billi bagħtet ittra ta' intimazzjoni lill-Polonja rigward il-liġi l-ġdida dwar il-ġudikatura tal-
20 ta' Diċembru 2019, li daħlet fis-seħħ fl-14 ta' Frar 2020. Il-liġi l-ġdida dwar il-ġudikatura timmina l-
indipendenza ġudizzjarja tal-imħallfin Pollakki u hija inkompatibbli mas-supremazija tad-dritt tal-UE. Barra minn 
hekk, il-liġi l-ġdida timpedixxi lill-qrati Pollakki milli japplikaw direttament ċerti dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni tal-UE li jipproteġu l-indipendenza tal-ġudikatura u milli jirreferu għal deċiżjonijiet preliminari dwar 
tali kwistjonijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Pollakk għandu xahrejn minn din 
id-data biex iwieġeb għall-ittra ta' intimazzjoni. Il-Gvern Pollakk ipprovda t-tweġiba tiegħu fid-29 ta' Ġunju 2020. 
It-tweġiba qed tiġi analizzata bir-reqqa.
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permezz tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, bħall-Ombudsperson. Għal informazzjoni dwar 
kif jinkiseb rimedju fil-Polonja, il-petizzjonant jista' jikkonsulta t-taqsima tad-drittijiet 
fundamentali tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika5.

Konklużjoni

Fir-rigward tar-regoli dwar il-benessri tal-annimali, fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni tal-
istrateġija tal-UE għall-benessri tal-annimali u r-riżultati tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija 
mill-Għalqa sal-Platt, l-attivitajiet futuri fil-qasam tal-benessri tal-annimali se jitfasslu 
b'kunsiderazzjoni xierqa tal-prinċipji tal-proporzjonalità u tas-sussidjarjetà. 

Fir-rigward tas-sjieda tal-art agrikola, filwaqt li suq tal-art li jiffunzjona tajjeb huwa essenzjali 
biex jiġi ppreservat il-mudell Ewropew tal-biedja, l-akkwist ta' art agrikola jaqa' taħt il-mandat 
tal-liġi tal-UE: l-investituri intra-UE jgawdu l-libertajiet fundamentali, l-ewwel u qabel kollox, 
il-moviment liberu tal-kapital u l-libertà tal-istabbiliment6. Għalhekk, filwaqt li l-art agrikola 
hija rikonoxxuta bħala assi skars u speċjali u diversi Stati Membri għandhom leġiżlazzjoni fis-
seħħ biex jiżguraw ġestjoni xierqa tal-art, dik il-kompetenza trid tiġi eżerċitata f'konformità 
mar-regoli dwar il-moviment liberu stabbiliti fit-Trattat. B'mod partikolari, rekwiżiti nazzjonali 
diskriminatorji relatati mal-akkwist ta' art agrikola jmorru kontra d-dritt tal-UE kif deċiż mill-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea7. Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja mill-qrib il-
funzjonament tas-swieq tal-art u r-regolamentazzjoni tat-trasferiment tal-art mill-Istati Membri. 

Fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt ġewwa l-Polonja, il-Kummissjoni se tkompli 
ssegwi mill-qrib l-iżviluppi u tibqa' impenjata bis-sħiħ biex tirrispetta l-valuri u d-dritt tal-UE 
fl-interess taċ-ċittadini tal-Polonja u l-bqija tal-Unjoni Ewropea. 

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV I), li waslet fil-21 ta' Settembru 2022

Fir-rigward tar-regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali, l-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jirrikjedi li l-Istati Membri jqisu bis-sħiħ ir-
rekwiżiti tal-benessri tal-annimali fil-kuntest ta' ċerti politiki tal-UE bħall-agrikoltura jew is-
suq intern. L-UE adottat leġiżlazzjoni f'dak il-qasam, filwaqt li tirrispetta wkoll il-prinċipji tal-
proporzjonalità u s-sussidjarjetà. Esperjenza ta' erbgħin sena fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-
trattament xieraq tal-annimali wasslet għall-iżvilupp kontinwu tagħha skont il-ħtiġijiet u l-miri 
stabbiliti. Din il-leġiżlazzjoni hija implimentata fl-UE kollha. Hija perfettament kompatibbli 
ma' agrikoltura effiċjenti. 

Madankollu, il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Protezzjoni u l-
Benessri tal-Annimali 2012-2015, li kienet tinkludi konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet 
interessati u mal-Istati Membri. Fl-31 ta' Marzu 2021 ġie ppubblikat Dokument ta' Ħidma tal-
Persunal (SWD(2021)0076 final) li ppreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni. B'mod parallel, fil-
kuntest tal-Patt Ekoloġiku Ewropew (COM/2019/640 final), fl-20 ta' Mejju 2020 il-
Kummissjoni adottat Strateġija mill-Għalqa sal-Platt (COM(2020)381 final), li tħabbar, fost l-

5 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-mt.do?init=true 
6 Ara l-Komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni dwar l-Akkwist ta' Art Agrikola u l-Liġi tal-Unjoni 
Ewropea (2017/C 350/05). Ara wkoll is-sentenzi tal-Qorti (Awla Manja) tas-6 ta' Marzu 2018, SEGRO u Horvath, 
Kawżi Magħquda C-52/16 u 113/16, u tal-21 ta' Mejju 2019, Il-Kummissjoni vs l-Ungerija ("użufrutt"), C-235/17. 
7 Is-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2020, KOB, C-206/19.

https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-mt.do?init=true


PE691.360v02-00 4/5 CM\1264251MT.docx

MT

oħrajn, evalwazzjoni ("kontroll tal-idoneità") u reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-
benessri tal-annimali sal-2023. L-evalwazzjoni tal-istrateġija tal-UE għall-benessri tal-annimali 
u l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali tal-UE dwar il-benessri tal-annimali, it-tnejn se 
jikkontribwixxu għat-tfassil ta' attivitajiet futuri fil-qasam tal-benessri tal-annimali. 
Pereżempju, mill-kontroll tal-idoneità – li dalwaqt se jiġi ppubblikat – irriżulta li hemm bżonn 
li tiġi aġġornata l-leġiżlazzjoni attwali tal-UE dwar il-benessri tal-annimali fid-dawl ta' għarfien 
xjentifiku ġdid u domandi soċjetali ġodda. Barra minn hekk, fit-30 ta' Ġunju 2021, il-
Kummissjoni wieġbet b'mod pożittiv għal Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej li tipproponi l-
eliminazzjoni gradwali tal-gaġeġ għal ċerti kategoriji ta' annimali mrobbija fl-irziezet. Din se 
tiġi integrata fir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-benessri tal-annimali. Ġie ppubblikat 
pjan direzzjonali biex jitnieda dan il-proċess ta' reviżjoni u dan ġie segwit minn konsultazzjoni 
pubblika li għaliha wieġbu kważi 60 000 ċittadin, negozju u parti kkonċernata. Il-proċess ta' 
valutazzjoni tal-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali ta' għażliet ta' politika differenti għadu 
għaddej u se jiġi konkluż fl-2023.

Fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt fil-Polonja, il-Kummissjoni tqis li hemm riskju ċar 
ta' ksur serju tal-istat tad-dritt. Għal din ir-raġuni, fl-20 ta' Diċembru 2017 il-Kummissjoni 
adottat proposta motivata skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). Il-
kunsiderazzjoni ewlenija biex il-Kummissjoni tattiva l-proċedura tal-Artikolu 7(1) tat-TUE 
kienet li l-effett kumulattiv tal-komponenti differenti tar-riforma jillimita l-indipendenza tal-
ġudikatura u jikser is-separazzjoni tas-setgħat fil-Polonja. Ix-xejra komuni ta' dawn ir-riformi 
hija li s-setgħat eżekuttivi u leġiżlattivi issa jistgħu jinterferixxu mal-istruttura kollha tas-
sistema ġudizzjarja. Il-Kummissjoni ħadet ukoll passi oħra biex tipproteġi l-istat tad-dritt fil-
Polonja. It-tħassib tal-Kummissjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt fil-Polonja, u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni f'dak ir-rigward huma stabbiliti b'mod ċar fir-Rapport 
tal-2022 dwar l-Istat tad-Dritt, ippubblikat fit-13 ta' Lulju 20228.

Fir-rigward tas-sjieda tal-art agrikola, filwaqt li suq tal-art li jiffunzjona tajjeb huwa essenzjali 
biex jiġi ppreservat il-mudell Ewropew tal-biedja, l-akkwist ta' art agrikola jaqa' taħt il-mandat 
tal-liġi tal-UE: l-investituri intra-UE jgawdu l-libertajiet fundamentali, l-ewwel u qabel kollox, 
il-moviment liberu tal-kapital u l-libertà tal-istabbiliment9. Għalhekk, filwaqt li l-art agrikola 
hija rikonoxxuta bħala assi skars u speċjali u diversi Stati Membri għandhom leġiżlazzjoni fis-
seħħ biex jiżguraw ġestjoni xierqa tal-art, dik il-kompetenza trid tiġi eżerċitata f'konformità 
mar-regoli dwar il-moviment liberu stabbiliti fit-Trattat. B'mod partikolari, rekwiżiti nazzjonali 
diskriminatorji relatati mal-akkwist ta' art agrikola jmorru kontra d-dritt tal-UE kif deċiż mill-
QĠUE10. Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja mill-qrib il-funzjonament tas-swieq tal-art u r-
regolamentazzjoni tat-trasferiment tal-art mill-Istati Membri. 

Fir-rigward tal-allegata diskriminazzjoni mill-ġudikatura Pollakka fi proċedimenti kontra l-
petizzjonant relatati ma' ksur tal-leġiżlazzjoni dwar il-benessri tal-annimali, il-petizzjonant ma 
jipprovdix l-elementi meħtieġa fil-petizzjoni tiegħu biex jissostanzja din l-allegazzjoni. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f'każijiet individwali quddiem il-qrati 

8 Ir-Rapport jista' jinstab hawnhekk: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-
rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_mt 
9 Ara l-Komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni dwar l-Akkwist ta' Art Agrikola u l-Liġi tal-Unjoni 

Ewropea (2017/C 350/05). Ara wkoll is-sentenzi tal-Qorti (Awla Manja) tas-6 ta' Marzu 2018, SEGRO u 
Horvath, Kawżi Magħquda C-52/16 u C-113/16, u tal-21 ta' Mejju 2019, Il-Kummissjoni vs l-Ungerija 
("użufrutt"), C-235/17. 

10 Is-sentenza tal-11 ta' Ġunju 2020, KOB, C-206/19.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_mt
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_mt
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nazzjonali kemm jekk f'isimha stess jew b'appoġġ għal waħda mill-partijiet fil-proċedimenti, u 
l-Kummissjoni lanqas tista' tagħtihom struzzjonijiet. Filwaqt li l-Kummissjoni hija kompetenti 
għal proċedimenti ta' ksur kontra atti nazzjonali, is-setgħa ta' rieżami ta' tali atti hija fdata lill-
awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali. Il-petizzjonant jista' jfittex rimedju fil-livell nazzjonali 
permezz tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, bħall-Ombudsperson. Għal informazzjoni dwar 
kif jinkiseb rimedju fil-Polonja, il-petizzjonant jista' jikkonsulta t-taqsima tad-drittijiet 
fundamentali tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika11.

Konklużjoni

Fir-rigward tar-regoli dwar il-benessri tal-annimali, fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni tal-
istrateġija tal-UE għall-benessri tal-annimali, il-kontroll tal-idoneità u r-riżultati tal-
implimentazzjoni tal-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt, l-attivitajiet futuri fil-qasam tal-benessri 
tal-annimali se jitfasslu b'kunsiderazzjoni xierqa tal-prinċipji tal-proporzjonalità u tas-
sussidjarjetà. Il-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt iservi biex jiżgura li l-leġiżlazzjoni riveduta 
tal-UE dwar it-trattament xieraq tal-annimali se tikkontribwixxi għal produzzjoni tal-ikel 
ekonomikament, soċjalment u ambjentalment sostenibbli fil-futur.

Fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt ġewwa l-Polonja, il-Kummissjoni se tkompli 
ssegwi mill-qrib l-iżviluppi u tibqa' impenjata bis-sħiħ biex tirrispetta l-valuri u d-dritt tal-UE 
fl-interess taċ-ċittadini tal-Polonja u l-bqija tal-Unjoni Ewropea. 

11 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-mt.do?init=true

https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-mt.do?init=true

