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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kull sena, miljuni ta’ ħnieżer, nagħaġ, mogħoż u frat jinqatlu fil-biċċeriji tal-UE. Barra minn 
hekk, kull sena jinqatlu 4 miljun tajra fl-UE.

Ħafna minn dawn l-annimali jġarrbu tbatija kbira, mhux biss waqt it-trasport lejn il-biċċeriji 
iżda wkoll waqt il-qatla. L-Unjoni Ewropea għandha obbligu li tinforza tibdiliet fundamentali 
biex tnaqqas kemm tista’ din it-tbatija, għax għadd kbir taċ-ċittadini tal-UE qed jitolbu 
standards ogħla ta’ ħarsien tal-benessri tal-annimali. 

It-tnaqqis tal-konsum tal-laħam hu l-aktar mod ovvju ta' kif tista' titnaqqas kemm jista' jkun it-
tbatija li jġarrbu miljuni ta' annimali u għaldaqstant itemmu dan il-qtil estensiv tal-annimali. 
Din għandha tkun kwistjoni ta’ prijorità kbira, bil-għan li jseħħu tibdiliet mill-aktar fis. 
Sfortunatament, diffiċli ħafna li l-konsum tal-laħam jieqaf fil-ġejjieni qarib. Għaldaqstant 
huwa essenzjali li t-tbatija tal-annimali waqt li jinqatlu titnaqqas kemm jista’ jkun.

Bħala r-rapporteur għall-opinjoni, jien nilqa’ pożittivament il-proposta tal-Kummissjoni għal 
reviżjoni ta’ Direttiva 93/119/KE.  Ir-Regolament propost jimponi l-istess regoli minimi tat-
trattament tal-annimali waqt il-ħin tal-qatla fl-UE kollha kemm hi. Importanti li nsemmu li l-
operaturi għandhom ir-responsabilità li jiżguraw il-benessri tal-annimali, inaqqsu l-istress u t-
tbatija tagħhom waqt il-qatla kemm jista’ jkun.

Madankollu nħoss li l-proposta tal-Kummissjoni tista’ titjieb. Għandu jiġi mħeġġeġ il-ħolqien 
u l-użu ta’ biċċeriji mobbli. Dawn jistgħu ikun mod effiċjenti ta’ kif wieħed inaqqas il-ħtieġa 
li l-annimali jiġu trasportati għal distanzi twal tul l-Ewropa u għaldaqstant jeliminaw l-istress 
li l-annimali jkollhom iġarrbu waqt dawn it-trasporti twal. Dan it-tip ta’ biċċeriji mobbli 
jintużaw ħafna fil-Norveġja. L-UE għanda tkun tista’ ssegwi l-esperjenza tan-Norveġja.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni jirrikjedi li l-biċċeriji kollha jagħżlu spetturi uffiċjali tal-
ħarsien tal-benessri tal-annimali, u dan jirrikjedi li l-operaturi jieħdu responsabilità sħiħa tal-
infurzar tal-benessri tal-annimali.  Dan l-ispettur ma jistax u m’għandux, madankollu, 
jissostitwixxi l-kontrolli u l-ispezzjonijiet normali li jsiru mill-awtoritajiet lokali f’kull Stat 
Membru.  Ibbażat fuq l-esperjenza tal-Istati Membri, dan it-tip ta’ kontrolli u spezzjonijiet 
għandhom isiru aktar ta’ sikwit, u aħjar. Metodu possibbli ta’ finanzjament tal-ispezzjonijiet 
ikun li l-industrija tikkontribwixxi b’miżata żgħira bbażata fuq kull kilo laħam prodott.

Nixtieq barra minn hekk nenfasizza li hu kruċjali li ċ-ċentri ta' referenza nazzjonali proposti 
joperaw b'mod indipendenti, għax dawn iċ-ċentri għandhom jipprovdu ħila esperta u ħila 
teknika dwar kwistjonijiet ta’ benessri tal-annimali. 

Għandu jiġi ċċarat li r-Regolament propost jistipula biss regoli minimi. L-Istati Membri 
individwali m’għandhomx ikunu jistgħu japplikaw standards għolja tal-benessri tal-annimali 
iżda għandhom jiġu inkorraġġuti jagħmlu dan. Standards ogħla jistgħu jinkoraġġixxu titjib 
gradwali fil-ħarsien tal-benessri tal-annimali, filwaqt li fl-istess ħin inaqqsu kemm jista’ jkun 
it-tbatija tal-annimali qabel u waqt il-qatla.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-ħut jippreżenta differenzi fiżjoloġiċi 
sostanzjali mill-annimali ta’ fuq l-art u l-
ħut imrobbi fil-farms jiġi mbiċċer u maqtul 
f’kuntest differenti ħafna, partikolarment 
fil-każ tal-proċess ta’ spezzjoni. Barra 
minn hekk, ir-riċerka fuq l-isturdament tal-
ħut hija ħafna inqas żviluppata minn dik 
għal speċi mrobbija oħrajn. Għandhom
jiġu stabbiliti standards separati dwar il-
protezzjoni tal-ħut waqt il-qtil. Għalhekk, 
id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-ħut 
għandhom bħalissa jkunu limitati għall-
prinċipju ewlieni. Inizjattivi ulterjuri 
għandhom jikkunsidraw għażliet 
leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi u jistgħu 
jittieħdu mill-Komunità abbażi ta’ stima 
tar-riskju xjentifiku għat-tbiċċir u l-qtil ta’ 
ħut imwettqa mill-Awtorità Ewropea għas-
Sigurtà fl-Ikel filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
implikazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u 
amministrattivi.

(11) Il-ħut jippreżenta differenzi fiżjoloġiċi 
sostanzjali mill-annimali ta’ fuq l-art u l-
ħut imrobbi fil-farms jiġi mbiċċer u maqtul 
f’kuntest differenti ħafna, partikolarment 
fil-każ tal-proċess ta’ spezzjoni. Barra 
minn hekk, ir-riċerka fuq l-isturdament tal-
ħut hija ħafna inqas żviluppata minn dik 
għal speċi mrobbija oħrajn. Madankollu, 
għandhom jiġu stabbiliti standards separati 
dwar il-protezzjoni tal-ħut waqt il-qtil fi 
żmien ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. Għalhekk, id-
dispożizzjonijiet applikabbli għall-ħut sa 
dak iż-żmien għandhom ikunu limitati 
għall-prinċipju ewlieni. Dawn l-inizjattivi
ulterjuri għandhom jikkunsidraw għażliet 
leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi u jistgħu 
jittieħdu mill-Komunità abbażi ta’ stima 
tar-riskju xjentifiku għat-tbiċċir u l-qtil ta’ 
ħut imwettqa mill-Awtorità Ewropea għas-
Sigurtà fl-Ikel filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
implikazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u 
amministrattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadu mhux ċar x’inhu l-aktar metodu xieraq tat-tbiċċir ta’ ħafna mill-ħut imrobbi fil-farms. 
Madankollu teżisti evidenza xjentifika (rapport tal-EFSA tal-15 ta’ Ġunju 2004) li wħud mill-
metodi qed jikkawżaw effetti negattivi għall-benessri tal-ħut, bħal stress u stmerrija, li jwasslu 
biex il-ħut idumu ħin twil biex jintilfu minn sensihom.  
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Persunal imħarreġ sew u tas-sengħa 
itejjeb il-kundizzjonijiet li taħthom jiġu 
trattati l-annimali. Il-kompetenza rigward 
il-benesseri tal-annimali timplika għarfien 
tal-mudelli bażiċi ta’ mġiba u tal-ħtiġiet 
tal-ispeċi konċernati kif ukoll sinjali ta’ 
jekk l-annimal huwiex f’sensih u tas-
sensibilità tiegħu. Tinkludi wkoll 
kompetenza teknika rigward it-tagħmir ta’ 
sturdament użat. Il-persunal li joqtol l-
annimali għall-konsum mill-bniedem u l-
persuni li jissorveljaw il-qtil staġjonali tal-
annimali bil-fer għandhom għalhekk ikunu 
meħtieġa li jkollhom ċertifikat ta’ 
kompetenza relevanti fir-rigward tal-
operazzjonijiet li jwettqu. Madankollu, il-
ħtieġa ta’ ċertifikat ta’ kompetenza għal 
persunal ieħor li joqtol l-annimali tkun 
sproporzjonata għall-għanijiet segwiti.

(27) Persunal imħarreġ sew u tas-sengħa 
itejjeb il-kundizzjonijiet li taħthom jiġu 
trattati l-annimali. Il-kompetenza rigward 
il-benesseri tal-annimali timplika għarfien 
tal-mudelli bażiċi ta’ mġiba u tal-ħtiġiet 
tal-ispeċi konċernati kif ukoll sinjali ta’ 
jekk l-annimal huwiex f’sensih u tas-
sensibilità tiegħu. Tinkludi wkoll 
kompetenza teknika rigward it-tagħmir ta’ 
sturdament użat. Il-persunal li joqtol l-
annimali għall-konsum mill-bniedem u 
għall-produzzjoni tal-fer għandhom 
għalhekk ikunu meħtieġa li jkollhom 
ċertifikat ta’ kompetenza relevanti fir-
rigward tal-operazzjonijiet li jwettqu. 
Madankollu, il-ħtieġa ta’ ċertifikat ta’ 
kompetenza għal persunal ieħor li joqtol l-
annimali tkun sproporzjonata għall-
għanijiet segwiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemm ebda raġuni biex il-persunal li jaħdem fil-farms tal-fer ikunu eżenti mill-ħtieġa li 
jkollhom ċertifikat ta’ kompetenza. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-biċċeriji mobbli jnaqqsu l-ħtieġa li 
l-annimali jinġarru għal distanzi twal u 
għalhekk jistgħu jikkontribwixxu sabiex 
jiġi mħares il-benesseri tal-annimali. Iżda, 

(34) Il-biċċeriji mobbli jnaqqsu l-ħtieġa li 
l-annimali jinġarru għal distanzi twal u 
għalhekk jikkontribwixxu sabiex jiġi 
mħares il-benesseri tal-annimali. L-Istati 
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r-restrizzjonijiet tekniċi għall-biċċeriji 
mobbli huma differenti minn dawk tal-
biċċeriji fissi u bħala konsegwenza jistgħu 
jiġu adottati regoli tekniċi. Għalhekk, dan 
ir-Regolament għandu jipprovdi għall-
possibilità li jiġu stabbiliti derogi li 
jeżentaw biċċeriji mobbli mir-rekwiżiti 
dwar il-bini, it-tqassim u t-tagħmir għall-
biċċeriji.

Membri għandhom għaldaqstant 
jappoġġjaw u jinkoraġġixxu l-iżvilupp 
ulterjuri kif ukoll żieda fl-użu ta’ biċċeriji 
mobbli. Iżda, r-restrizzjonijiet tekniċi 
għall-biċċeriji mobbli huma differenti minn 
dawk tal-biċċeriji fissi u bħala 
konsegwenza jistgħu jiġu adottati regoli 
tekniċi. Għalhekk, dan ir-Regolament 
għandu jipprovdi għall-possibilità li jiġu 
stabbiliti derogi li jeżentaw biċċeriji 
mobbli mir-rekwiżiti dwar il-bini, it-
tqassim u t-tagħmir għall-biċċeriji. Il-
Kummissjoni, sal-1 ta’ Jannar 2013, 
għandha tissottometti proposta leġiżlattiva 
dwar iż-żieda ta’ biċċeriji mobbli fi ħdan 
il-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċeriji mobbli għandhom inaqqsu l-istress li joħolqu l-attivitajiet tal-handling u tat-
trasport fuq l-annimali qabel it-tbiċċir, u għaldaqstant iċekknu wkoll ir-riskju ta’ laħam ta’ 
kwalità inferjuri.  Barra minn hekk, jipprovdu benefiċċji ambjentali mil-lat ta’ tnaqqis fl-
emissjonijiet ta’ Co2. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-qtil mingħajr sturdament jeħtieġ 
qtugħ preċiż tal-gerżuma sabiex titnaqqas 
it-tbatija. Barra minn hekk, huwa probabbli 
li l-annimali li ma jkunux imrażżna
mekkanikament wara l-qtugħ, 
titnaqqsilhom il-veloċità tal-proċess tal-
iżvinar u b’hekk is-sofferenza tal-annimali 
titwal għalxejn. L-annimali maqtula 
mingħajr ma jiġu storduti għandhom 
għalhekk jitrażżnu individwalment.

(37) Il-qtil mingħajr sturdament jeħtieġ 
qtugħ preċiż tal-gerżuma sabiex titnaqqas 
it-tbatija. Barra minn hekk, huwa probabbli 
li l-annimali li ma jkunux imrażżna 
mekkanikament wara l-qtugħ, 
titnaqqsilhom il-veloċità tal-proċess tal-
iżvinar u b’hekk is-sofferenza tal-annimali 
titwal għalxejn. L-annimali maqtula 
mingħajr ma jiġu storduti għandhom 
għalhekk jitrażżnu individwalment u 
jirċievu sturdament effettiv 
immedjatament wara l-qtugħ.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ovvjament hi meħtieġa konsiderazzjoni għat-tbiċċir reliġjuż. Madankollu, biex l-annimali 
jiġu mħarsa minn tbatija bla bżonn irid japplika r-rekwiżit bażiku ta’ sturdament wara l-
qtugħ.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – subpunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

waqt avvenimenti kulturali jew sportivi; (iii) waqt avvenimenti kulturali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm ebda raġuni biex l-avvenimenti sportivi jiġu esklużi mill-ambitu ta’ dan ir-
Regolament. 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) “l-isturdament” ifisser kwalunkwe 
proċess mibdi intenzjonalment sabiex 
jikkawża t-telfien mis-sensi u t-telf tas-
sensibilità mingħajr uġigħ, inkluż 
kwalunkwe proċess li jirriżulta f’mewta 
istantanja;

(f) “l-isturdament” ifisser kwalunkwe 
proċess mibdi intenzjonalment sabiex 
jikkawża t-telfien mis-sensi u t-telf tas-
sensibilità mingħajr uġigħ, dwejjaq u 
tbatija, inkluż kwalunkwe proċess li 
jirriżulta f’mewta istantanja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-kunċett ta’ uġigħ huwa suġġettiv, għandu japplika l-istess test bħal dak tal-
Artikolu 3.1.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) “avvenimenti kulturali jew sportivi” 
ifisser avvenimenti li huma essenzjali u li 
huma predominantement relatati ma’ 
tradizzjonijiet kulturali jew attivitajiet 
sportivi li ilhom stabbiliti, inkluż it-tlielaq 
jew forom oħra ta’ kompetizzjoni, fejn ma 
hemm l-ebda produzzjoni ta’ laħam jew 
prodotti ta’ annimali oħra jew fejn dik il-
produzzjoni hija marġinali meta mqabbla 
mal-avveniment u mhijiex 
ekonomikament sinifikanti;

(h) “avvenimenti kulturali ” ifisser 
avvenimenti li huma essenzjali u li huma 
predominantement relatati ma’ 
tradizzjonijiet kulturali; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm ebda raġuni biex l-avvenimenti sportivi jiġu esklużi mill-ambitu ta’ dan ir-
Regolament. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) “tbiċċir” ifisser il-qtil ta’ annimali għall-
konsum mill-bniedem;

(j) “tbiċċir” ifisser il-qtil ta’ annimali għall-
konsum mill-bniedem jew għall-
produzzjoni tal-fer;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ tbiċċir teskludi l-annimali tal-fer minn ħafna mid-dispożizzjonijiet tal-
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proposta. L-annimali maqtula għall-fer tagħhom għandhom jingħataw l-istess livell ta’ 
ħarsien bħal annimali oħra koperti minn dan ir-Regolament. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-annimali għandhom ikunu meħlusin 
minn kwalunkwe uġigħ, dieqa jew tbatija li 
tista’ tiġi evitata waqt il-qatla tagħhom u 
operazzjonijiet relatati.

1. L-annimali għandhom ikunu meħlusin 
minn kwalunkwe uġigħ, dieqa jew tbatija li 
tista’ tiġi evitata waqt il-qatla tagħhom u 
operazzjonijiet relatati, bħall-isturdament, 
iż-żamma, il-ħatt, il-ħandling, l-irfigħ u l-
irbit.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
meta dawn il-metodi jiġu preskritti minn 
riti reliġjużi, l-annimali jistgħu jinqatlu 
mingħajr ma jiġu storduti qabel, sakemm 
il-qtil isir f’biċċerija.

2. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
meta dawn il-metodi jiġu preskritti minn 
riti reliġjużi, l-annimali jistgħu jinqatlu 
mingħajr ma jiġu storduti qabel, sakemm 
il-qtil isir f’biċċerija u sakemm l-annimali 
jiġu storduti immedjatament wara l-qtugħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ovvjament hi meħtieġa konsiderazzjoni għat-tbiċċir reliġjuż. Madankollu, biex l-annimali 
jiġu mħarsa minn tbatija bla bżonn irid japplika r-rekwiżit bażiku ta’ sturdament wara l-
qtugħ.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jippreskrivu metodi speċifiċi 
għall-isturdament ta’ ċerti speċijiet.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti Stati Membri għandhom prattiki aktar stretti dwar il-metodi tal-isturdament minn dawk 
previsti f’din il-proposta għal Regolament.  Dawn għandhom ikunu jistgħu ikomplu japplikaw 
dawn il-prattiki.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Article 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, it-teknika tal-banjijiet 
tal-ilma elettriċi għat-tjur fi ħdan il-
Komunità għandha tiġi pprojbita mill-1 
ta’ Jannar 2014. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba t-tħassib serju dwar il-benessri li esprimiet l-EFSA dwar l-isturdament permezz 
tal-banjijiet tal-ilma elettriċi, dan il-metodu għandu jinqata' progressivament. 



PA\754802MT.doc PE416.291v01-0011/22 PA\754802MT.doc

MT

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-qtil ta’ annimali bil-fer għandu jiġi 
superviżjonat minn persuna li għandha 
ċertifikat ta’ kompetenza kif hemm 
referenza għal dan fl-Artikolu 18 li 
jikkorrispondi għall-operazzjonijiet kollha 
mwettqa taħt is-superviżjoni tagħha.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemm ebda raġuni biex il-persunal li jaħdem fil-farms tal-fer ikunu eżenti mill-ħtieġa li 
jkollhom ċertifikat ta’ kompetenza. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Miżata

Kull operatur għandu jkun suġġett għal 
miżata xierqa għal kull kilo ta’ annimal 
imbiċċer, proporzjonali mad-daqs tal-
biċċerija u deċiż mill-Istat Membru fejn 
tkun tinsab il-biċċerija. Id-dħul minn din 
il-miżata għandu jintuża biex jiġi 
finanzjat iċ-ċentru ta’ referenza msemmi 
fl-Artikolu 17.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li l-produtturi għandhom jiffinanzjaw iċ-ċentri ta’ referenza. Dan il-piż 
m’għandux jaqa’ fuq min iħallas it-taxxa.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw regoli aktar stretti minn dawk 
stipulati fl-Anness III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti Stati Membri għandhom regoli operattivi aktar stretti minn dawk previsti f’din il-
proposta għal Regolament. Dawn għandhom ikunu jistgħu ikomplu japplikaw dawn ir-regoli.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi għandhom jiżguraw li l-
annimali li jinqatlu mingħajr ma jiġu 
storduti jitrażżnu b’mod mekkaniku.

2. L-operaturi għandhom jiżguraw li l-
annimali li jinqatlu mingħajr ma jiġu 
storduti jitrażżnu b’mod mekkaniku u 
sakemm l-annimali jiġu storduti 
immedjatament wara l-qtugħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ovvjament hi meħtieġa konsiderazzjoni għat-tbiċċir reliġjuż. Madankollu, biex l-annimali 
jiġu mħarsa minn tbatija bla bżonn irid japplika r-rekwiżit bażiku ta’ sturdament wara l-
qtugħ.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi għandhom jivverifikaw u 
jikkonfermaw li l-annimali mbiċċra 
mingħajr sturdament minn qabel jiġu 
storduti b’mod effettiv direttament wara l-
qtugħ u sakemm tkun konfermata l-mewt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ovvjament hi meħtieġa konsiderazzjoni għat-tbiċċir reliġjuż. Madankollu, biex l-annimali 
jiġu mħarsa minn tbatija bla bżonn irid japplika r-rekwiżit bażiku ta’ sturdament wara l-
qtugħ.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-implimentazzjoni korretta tal-
proċeduri ta’ monitoraġġ imsemmija 
hawn fuq iridu jiġu ċċekkjati kuljum mill-
veterinarju uffiċjali u għandhom 
jinżammu r-rekords xierqa.  Il-kontrolli 
tal-benessri ta’ kuljum iridu jinkludu 
wkoll kontrol tal-indikaturi tal-benessri u 
l-parametri ewlenin deskritti fil-proċeduri 
operattivi standard. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tagħmel ebda referenza għall-irwol ta' monitoraġġ tal-
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Veterinarju Uffiċjali (OV) minħabba li diġà hi koperta permezz tar-Regolament 854/2004 li 
jistipula regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq il-prodotti li ġejjin 
mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem. Madankollu, l-irwol tal-OV fl-infurzar ta’ 
dan ir-Regolament hu essenzjali u għaldaqstant għandu jiġi enfasizzar b’mod espliċitu.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar ċentru 
ta’ referenza nazzjonali (minn issa ’l 
quddiem “ċentru ta’ referenza”) sabiex 
iwettaq id-dmirijiet li ġejjin:

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar ċentru 
ta’ referenza nazzjonali (minn issa ’l 
quddiem “ċentru ta’ referenza”), magħmul 
minn xjentisti indipendenti u esperti oħra 
tax-xjenza tal-benessri tal-annimali, 
sabiex iwettaq id-dmirijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu mħarsa l-indipendenza u l-kompetenza.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jekk operatur jiddeċiedi li jopera 
proċess b'parametri li ma jsegwux il-linji 
gwida jew il-kodiċi ta' prattika tajba 
ppubblikati, għandi ssir valutazzjoni minn 
qabel ta' dawk il-parametri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu introdotti miżuri effettivi ta’ infurzar.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) titlob lill-operaturi sabiex jemendaw il-
proċeduri operattivi standard tagħhom u 
b’mod partikolari jnaqqsu jew iwaqqfu l-
produzzjoni;

(a) tirrikjedi lill-operaturi sabiex jemendaw 
il-proċeduri operattivi standard tagħhom u 
b’mod partikolari jnaqqsu jew iwaqqfu l-
produzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu introdotti miżuri effettivi ta’ infurzar.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Qabel l-1 ta’ Jannar 2013, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta leġiżlattiva lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar iż-żieda fl-
użu ta’ biċċeriji mobbli fi ħdan il-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċeriji mobbli għandhom inaqqsu l-istress li joħolqu l-attivitajiet tal-handling u tat-
trasport fuq l-annimali qabel it-tbiċċir, u għaldaqstant iċekknu wkoll ir-riskju ta’ laħam ta’ 
kwalità inferjuri.  Barra minn hekk, jipprovdu benefiċċji ambjentali mil-lat ta’ tnaqqis fl-
emissjonijiet ta’ Co2.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika mill-[1 ta’ Jannar 2011]. Għandu japplika mill-[1 ta’ Jannar 2010].

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni biex wieħed jistenna sal-2011 biex ir-regolament jidħol fis-seħħ. 
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness I – Kapitolu I – tabella 3

Test propost mill-Kummissjoni

Nr
u

Punt 2. Deskrizzjoni Kategorija ta’ 
annimali

Parametri ewlenin Rekwiżiti speċifiċi 
għall-Kapitolu II ta’ 
dan l-Anness

1 Id-dijossidu
tal-karbonju 
f’konċentrazzjo
ni
għolja

L-esponiment ta’ annimali konxji għal taħlita ta’ 
gassijiet
li jkun fiha aktar minn 30% dijossidu tal-karbonju.

Ħnieżer, tjur u annimali 
bil-fer.

Il-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-

karbonju.

Id-dewmien tal-esponiment.

L-intervall massimu stun-to-stick  

(ħnieżer).

Punt 6.
Punt 7 għat-tjur.

2 Id-dijossidu
tal-karbonju 
f’konċentrazzjo
ni
baxxa

L-esponiment ta’ annimali konxji għal taħlita ta’ 
gassijiet
li jkun fiha inqas minn 30% dijossidu tal-karbonju.

Ħnieżer u tjur Il-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-

karbonju.

Id-dewmien tal-esponiment.

L-intervall stun-to-stick massimu 
f’każijiet ta’ sturdament (ħnieżer).

Punt 7 għat-tjur.

3 Gassijiet inerti L-esponiment ta’ annimali konxji għal taħlita ta’ 
gassijiet inerti
bħall-Argon jew in-Nitroġenu li jkun fija inqas minn 
2%
ossiġnu;

Ħnieżer u tjur. Il-konċentrazzjoni tal-ossiġenu.

Id-dewmien tal-esponiment.

L-intervall stun-to-stick massimu f’każ 
ta’ sturdament (ħnieżer).

Punt 7 għat-tjur.
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4 Il-monossidu
tal-karbonju
(sors
pur)

L-esponiment ta’ annimali konxji għal taħlita ta’ 
gassijiet
li jkun fiha aktar minn 4 % dijossidu tal-karbonju.

Annimal bil-fer u 
qżieqeż.

Il-kwalità tas-sors tal-gass.

Il-konċentrazzjoni tal-monossidu tal-

karbonju.

It-tul taż-żmien tal-esponiment.

It-temperatura tal-gass.

Punt 8.

5 Il-monossidu
tal-karbonju
assoċjat
ma’ gassijiet
oħra

L-esponiment ta’ annimali konxji għal taħlita ta’ 
gassijiet
li jkun fiha aktar minn 1 % monossidu tal-karbonju
assoċjat ma’ gassijiet tossiċi oħra.

Annimali bil-fer. Il-konċentrazzjoni tal-monossidu tal-

karbonju.

Id-dewmien tal-esponiment.

It-temperatura tal-gass.

Il-filtrazzjoni tal-gass prodott mill-
magna.

Punt 8.
Punt 9.

Test propost mill-Kunsill

Nr
u

Punt 2. Deskrizzjoni Kategorija ta’ 
annimali

Parametri Ewlenin Rekwiżiti speċifiċi 
għall-Kapitolu II ta’ 
dan l-Anness

1 Id-dijossidu
tal-karbonju 
f’konċentrazzjo
ni
għolja

L-esponiment ta’ annimali konxji għal taħlita ta’ 
gassijiet
li jkun fiha aktar minn 30% dijossidu tal-karbonju.

Ħnieżer u tjur. Il-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-

karbonju.

Id-dewmien tal-esponiment.

Punt 6.
Punt 7 għat-tjur.

2 Id-dijossidu
tal-karbonju 
f’konċentrazzjo

L-esponiment ta’ annimali konxji għal taħlita ta’ 
gassijiet
li jkun fiha inqas minn 30% dijossidu tal-karbonju.

Ħnieżer u tjur. Il-konċentrazzjoni tad-dijossidu tal-

karbonju.

Punt 7 għat-tjur.
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ni
baxxa

Id-dewmien tal-esponiment.

L-intervall massimu stun-to-stick 
f’każ ta’ sturdament (ħnieżer).

3 Gassijiet inerti L-esponiment ta’ annimali konxji għal taħlita ta’ 
gassijiet inerti
bħall-Argon jew in-Nitroġenu li jkun fija inqas minn 
2%
ossiġnu;

Ħnieżer u tjur. Il-konċentrazzjoni tal-ossiġnu.

Id-dewmien tal-esponiment.

L-intervall massimu stun-to-stick  f’każ
ta’ sturdament (ħnieżer).

Punt 7 għat-tjur.

4 Il-monossidu
tal-karbonju
(sors
pur)

L-esponiment ta’ annimali konxji għal taħlita ta’ 
gassijiet
li jkun fiha aktar minn 4 % monossidu tal-karbonju

Qżieqeż Il-kwalità tas-sors tal-gass.

Il-konċentrazzjoni tal-monossidu tal-

karbonju.

Id-dewmien tal-esponiment.

It-temperatura tal-gass.

Punt 8.

Or. en
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Justification

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% 
CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious 
by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be 
approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very 
resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, 
it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to 
come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and 
suffering for the animals.  A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source 
carbon monoxide is the use of argon.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness I - Kapitolu 2 - punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-dijossidu tal-karbonju 
f’konċentrazzjoni għolja jew baxxa, l-użu 
ta’ gassijiet inerti jew kombinazzjoni ta’ 
dawk it-taħlitiet ta’ gass għat-tjur

7. Id-dijossidu tal-karbonju 
f’konċentrazzjoni għolja jew baxxa, l-użu 
ta’ gassijiet inerti jew kombinazzjoni ta’ 
dawk it-taħlitiet ta’ gass għat-tjur

7.1 Id-dijossidu tal-karbonju 
f’konċentrazzjoni għolja m’għandux 
jintuża fil-biċċeriji, iżda għandu jintuża 
biss fil-farms biex jinqatlu flieles żejda 
jew għall-kontroll tal-mard.
7.2 L-unika eċċezzjoni għar-regola f’7.1 
hi meta jintuża metodu f’żewġ fażijiet, 
fejn fl-ewwel fażi tintuża taħlita ta’ 40 % 
CO2, 30 % ossiġnu u 30 % nitroġenu għal 
30 sekonda, u wara, meta t-tjur jintilfu 
minn sensihom, 80 % CO2 fl-arja.

Il-gassijiet fl-ebda ċirkostanza ma 
għandhom jidħlu fil-kompartiment jew fil-
post fejn it-tjur għandhom jiġu storduti jew 
maqtula b’mod li jistgħu joħolqu ħruq jew 
eċċitament minħabba friżar jew nuqqas ta’ 
umdità.

7.3 Il-gassijiet fl-ebda ċirkostanza ma 
għandhom jidħlu fil-kompartiment jew fil-
post fejn it-tjur għandhom jiġu storduti jew 
maqtula b’mod li jistgħu joħolqu ħruq jew 
eċċitament minħabba friżar jew nuqqas ta’ 
umdità.

7.4. Id-dijossidu tal-karbonju m’għandux 
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jintuża għall-papri u l-wiżż.
7.5 It-tjur m’għandhom jiġu żvinati 
sakemm ma jkunux mejta.

Or. en

Justification

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms.  The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% 
CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious 
by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be 
approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very 
resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, 
it must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2 L-annimali għandhom jinħattu malajr 
kemm jista’ jkun wara li jaslu u wara 
jitbiċċru mingħajr dewmien bla bżonn.

1.2 L-annimali għandhom jinħattu malajr 
kemm jista’ jkun wara li jaslu u wara 
jitbiċċru mingħajr dewmien bla bżonn.

Fil-każ tat-tjur jew tal-lagomorfi, il-ħin
totali tal-ġarr miżjud mal-ħin li jgħaddi 
bejn il-ħatt u l-qatla ma għandux jaqbeż it-
12-il siegħa.

Il-ħin totali tal-ġarr miżjud mal-ħin bejn il-
ħatt u t-tbiċċir ma għandux jaqbeż:

Fil-każ tal-mammiferi, ħlief il-lagomorfi, 
il-ħin totali tal-ġarr miżjud mal-ħin bejn 
il-ħatt u t-tbiċċir ma għandux jaqbeż:
(a) id-19-il siegħa għall-annimali li 
mhumiex miftumin;

(a) sitt sigħat għall-annimali li mhumiex 
miftumin u għal annimali li ma jistgħux 
jintgħalfu waqt it-trasport jew iż-żamma;

(b) l-24 siegħa għall-ekwidi u għall-
ħnieżer;

(b) it-12-il siegħa għall-annimali l-oħra 
kollha.

(c) 29 siegħa għall-annimali li jixtarru.
Wara l-iskadenza ta’ dawn il-limiti ta’ 
żmien, l-annimali għandhom jinżammu 
f’postijiet temporanji għaż-żamma, 

Wara l-iskadenza ta’ dawn il-limiti ta’ 
żmien, l-annimali għandhom jinżammu 
f’postijiet temporanji għaż-żamma, 
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għandhom jiġu mitmugħin u wara mogħtija 
ammonti moderati ta’ ikel f’intervalli 
adattati. F’dawn il-każijiet, l-annimali 
għandhom jiġu pprovduti b’ammont 
addattat ta’ materjal biex l-annimal jistrieħ 
fuqu jew b’materjal ekwivalenti li 
jiggarantixxi livell ta’ kumdità xieraq skont 
l-ispeċi u n-numru ta’ annimali konċernati. 
Dan il-materjal għandu jassigura l-
assorbiment adegwat tal-awrina u tal-
ħmieġ tal-imsaren.

għandhom jiġu mitmugħin u wara mogħtija 
ammonti moderati ta’ ikel f’intervalli 
adattati. F’dawn il-każijiet, l-annimali 
għandhom jiġu pprovduti b’ammont 
addattat ta’ materjal biex l-annimal jistrieħ 
fuqu jew b’materjal ekwivalenti li 
jiggarantixxi livell ta’ kumdità xieraq skont 
l-ispeċi u n-numru ta’ annimali konċernati. 
Dan il-materjal għandu jassigura l-
assorbiment adegwat tal-awrina u tal-
ħmieġ tal-imsaren.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-benessri tal-annimali hu kruċjali li jitqassar il-ħin tat-trasport u taż-żamma. L-
annimali li ma jingħalfux waqt it-trasport/iż-żamma, pereżempju t-tjur, għandu jitnaqqsilhom 
aktar il-ħin li jqattgħu fit-trasport/żamma.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1. -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.-1. Meta jkun qed jiġu meħuda minn 
post għal ieħor, l-annimali għandhom 
jiġu trattati b’mod kalm. Għandu 
jkollhom spazju adegwat biex jiċċaqalqu u 
għandu jintuża l-istint tal-merħla 
tagħhom. Jekk ikun meħtieġ, madankollu, 
bħal fil-każ tal-ekwidji, l-annimali 
għandhom jiġu mmexxija b’mod 
individwali. 

Or. en
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