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Emenda 4
Benoît Lutgen
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef it-tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' 
annimali fir-riċerka, fl-ittestjar regolatorju u fl-edukazzjoni

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda

B. billi d-Direttiva tirrikjedi t-
trasparenza fl-użu tal-annimali fix-xjenza u 
tapplika għall-użu tal-annimali fid-
dixxiplini kollha, mir-riċerka bażika sar-
riċerka applikata, l-iżvilupp tal-mediċini u 
l-ittestjar tas-sikurezza tas-sustanzi kimiċi; 
billi għad hemm nuqqas ta' trasparenza; 
billi l-Istati Membri kollha ppromulgawha 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u billi l-atti 
leġiżlattivi kollha speċifiċi għas-setturi, 
bħal dawk li jappartjenu lill-prodotti 
farmaċewtiċi, lill-ikel jew lis-sustanzi 
kimiċi, għandhom ikunu konformi mal-
objettivi tad-Direttiva, li jfisser li l-użu ta' 
annimali ħajjin għandu jseħħ biss jekk ma 
jkunux disponibbli alternattivi xierqa biex 
jiġu mħarsa s-saħħa tal-bniedem u tal-
annimali u l-ambjent illum il-ġurnata;

B. billi d-Direttiva tirrikjedi t-
trasparenza fl-użu tal-annimali fix-xjenza u 
tapplika għall-użu tal-annimali fid-
dixxiplini kollha, mir-riċerka bażika sar-
riċerka applikata, l-iżvilupp tal-mediċini u 
l-ittestjar tas-sikurezza tas-sustanzi kimiċi; 
billi għad hemm nuqqas ta' trasparenza; 
billi l-Istati Membri kollha ppromulgawha 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u billi l-atti 
leġiżlattivi kollha speċifiċi għas-setturi, 
bħal dawk li jappartjenu lill-prodotti 
farmaċewtiċi, lill-ikel jew lis-sustanzi 
kimiċi, għandhom ikunu konformi mal-
objettivi tad-Direttiva, li jfisser li l-użu ta' 
annimali ħajjin għandu jseħħ biss jekk ma 
jkunux disponibbli alternattivi xierqa; billi 
dan l-allinjament huwa meħtieġ biex jiġu 
mħarsa s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali 
u l-ambjent illum il-ġurnata;
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Emenda 5
Benoît Lutgen
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef it-tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' 
annimali fir-riċerka, fl-ittestjar regolatorju u fl-edukazzjoni

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
Premessa K

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda

K. billi l-impatt pożittiv li kellha fuq 
il-benessri tal-annimali fl-UE l-projbizzjoni 
storika fuq l-ittestjar fuq l-annimali għall-
prodotti kożmetiċi wriet b'suċċess li t-
tneħħija gradwali tal-użu tal-ittestjar fuq l-
annimali hija fattibbli mingħajr ma jiġi 
pperikolat l-iżvilupp tas-settur tal-
kożmetiċi; billi, madankollu, għad hemm 
rekwiżiti għat-tkomplija tal-ittestjar fuq l-
annimali għall-effetti fuq il-ħaddiema li 
jittrattaw ingredjenti kimiċi użati 
esklussivament fil-kożmetiċi, u l-impatt 
tagħhom fuq l-ambjent; billi, madankollu, 
l-iffissar ta' skadenzi ċari għat-tneħħija 
gradwali ta' tali ttestjar fl-UE xpruna l-
innovazzjoni fil-kumpaniji tal-UE u gawda 
minn appoġġ pubbliku;

K. billi l-impatt pożittiv li kellha fuq 
il-benessri tal-annimali fl-UE l-projbizzjoni 
storika fuq l-ittestjar fuq l-annimali għall-
prodotti kożmetiċi wriet b'suċċess li t-
tneħħija gradwali tal-użu tal-ittestjar fuq l-
annimali hija fattibbli mingħajr ma jiġi 
pperikolat l-iżvilupp tas-settur tal-
kożmetiċi; billi, madankollu, għad hemm 
rekwiżiti regolatorji għat-tkomplija tal-
ittestjar fuq l-annimali għall-effetti fuq il-
ħaddiema li jittrattaw ingredjenti kimiċi 
użati esklussivament fil-kożmetiċi, u l-
impatt tagħhom fuq l-ambjent; billi, 
madankollu, l-iffissar ta' skadenzi ċari 
għat-tneħħija gradwali ta' tali ttestjar fl-UE 
xpruna l-innovazzjoni fil-kumpaniji tal-UE 
u gawda minn appoġġ pubbliku;
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Emenda 6
Benoît Lutgen
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef it-tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' 
annimali fir-riċerka, fl-ittestjar regolatorju u fl-edukazzjoni

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-
koordinazzjoni biex tilħaq l-għan stabbilit 
fid-Direttiva 2010/63/UE billi tistabbilixxi 
taskforce ta' livell għoli bejn is-servizzi, bl-
involviment tad-Direttorati Ġenerali 
ewlenin u l-aġenziji ewlenin kollha, 
taħdem mal-Istati Membri u l-partijiet 
interessati rilevanti ħalli tfassal pjan ta' 
azzjoni għall-UE kollha, bil-għan li tmexxi 
l-eliminazzjoni gradwali attiva billi 
tnaqqas, tirfina u tissostitwixxi l-proċeduri 
li jitwettqu fuq annimali ħajjin għal 
skopijiet xjentifiċi, malajr kemm jista' jkun 
xjentifikament possibbli u mingħajr ma 
jitbaxxa l-livell ta' protezzjoni għas-saħħa 
tal-bniedem u għall-ambjent, filwaqt li 
taċċellera l-iżvilupp ta' metodi, teknoloġiji 
u strumenti alternattivi li ma jinvolvux 
annimali u li huma meħtieġa għall-bidla; 
jenfasizza li għandhom jiġu stabbiliti skeda 
ta' żmien ċara u ambizzjuża u lista ta' 
objettivi intermedjarji biex jinċentivaw il-
progress;

1. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-
koordinazzjoni biex tilħaq l-għan stabbilit 
fid-Direttiva 2010/63/UE billi tistabbilixxi 
taskforce ta' livell għoli bejn is-servizzi, bl-
involviment tad-Direttorati Ġenerali 
ewlenin u l-aġenziji ewlenin kollha, 
taħdem mal-Istati Membri u l-partijiet 
interessati rilevanti ħalli tfassal pjan ta' 
azzjoni għall-UE kollha, bil-għan li tmexxi 
l-eliminazzjoni gradwali attiva billi 
tnaqqas, tirfina u tissostitwixxi l-proċeduri 
li jitwettqu fuq annimali ħajjin għal 
skopijiet xjentifiċi u regolatorji, malajr 
kemm jista' jkun xjentifikament possibbli u 
mingħajr ma jitbaxxa l-livell ta' protezzjoni 
għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, 
filwaqt li taċċellera l-iżvilupp ta' metodi, 
teknoloġiji u strumenti alternattivi li ma 
jinvolvux annimali u li huma meħtieġa 
għall-bidla; jenfasizza li għandhom jiġu 
stabbiliti skeda ta' żmien ċara u ambizzjuża 
u lista ta' objettivi intermedjarji biex 
jinċentivaw il-progress;
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