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Azzjoni tal-UE dwar il-benessri tal-annimali: jeħtieġ li
jitnaqqas id-distakk bejn għanijiet ambizzjużi u
implimentazzjoni fil-prattika, jgħidu l-Awdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-azzjoni tal-UE dwar il-benessri talannimali rnexxiet f’aspetti importanti, iżda għad hemm dgħufijiet fir-rigward tal-annimali fl-azjendi
agrikoli. Il-Kummissjoni ħarġet linji gwida dwar kif l-annimali għandhom jiġu trasportati u mbiċċrin,
kif ukoll dwar il-benessri tal-ħnieżer, iżda għad hemm xi problemi dwar kif dawn jiġu implimentati
fil-prattika. L-awdituri jgħidu li ġeneralment l-Istati Membri jaġixxu dwar rakkomandazzjonijiet li
jsiru mill-Kummissjoni Ewropea, iżda jistgħu jdumu biex jagħmlu dan.
L-UE għandha xi wħud mill-ogħla standards fid-dinja għall-benessri tal-annimali, li jinkludu regoli dwar
it-trobbija, it-trasport u t-tbiċċir tal-annimali fl-azjendi agrikoli. Il-politika agrikola komuni (PAK) torbot
il-pagamenti tal-azjendi agrikoli mal-livelli minimi tal-benessri tal-annimali, filwaqt li l-politika ta’
żvilupp rurali tħeġġeġ lill-bdiewa japplikaw standards ogħla. Għall-perjodu 2014-2020, 18-il Stat
Membru allokaw EUR 1.5 biljun għall-pagamenti għall-benessri tal-annimali, li jsiru taħt l-iżvilupp
rurali.
Biex jeżaminaw il-mod kif il-benessri tal-annimali fl-azjendi agrikoli jiġi vverifikat u l-implimentazzjoni
kumplessiva tal-istrateġija tal-UE għall-benessri tal-annimali, l-awdituri żaru ħames Stati Membri: ilĠermanja, Franza, l-Italja, il-Polonja u r-Rumanija. Huma kkonkludew li l-azzjoni tal-UE rnexxiet f’xi
oqsma, iżda li kien għad hemm dgħufijiet fil-konformità mal-istandards minimi. Hemm lok għal titjib
fil-koordinazzjoni mal-kontrolli tal-kundizzjonalità, u jista’ jsir użu aħjar mill-PAK biex jiġu promossi
standards ogħla għall-benessri tal-annimali.
Il-benessri tal-annimali huwa kwistjoni importanti għaċ-ċittadini tal-UE,” qal Janusz Wojciechowski, ilMembru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Il-Kummissjoni Ewropea
indirizzat it-tħassib tal-partijiet ikkonċernati b’mod proattiv, iżda xorta waħda jeħtieġ li nnaqqsu ddistakk bejn l-għanijiet ambizzjużi u l-implimentazzjoni prattika.”
Il-Kummissjoni użat kemm il-gwida kif ukoll l-infurzar biex tikseb il-konformità. Hija rnexxiet f’oqsma
importanti, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-akkomodazzjoni ta’ ħnieżer nisa fi gruppi u lprojbizzjoni fuq gaġeġ li ma jippermettux lit-tiġieġ tal-bajd jesprimu l-imġiba naturali tagħhom. IlL-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti
Ewropea tal-Awdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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Kummissjoni u l-Istati Membri ħadmu fuq linji gwida biex itejbu l-fehim u l-applikazzjoni tar-rekwiżiti
legali, u qassmuhom b’mod estensiv. L-Istati Membri li saritilhom żjara ġeneralment segwew irrakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, iżda xi kultant damu biex indirizzawhom.
L-awdituri jgħidu li għad hemm dgħufijiet f’xi oqsma, b’mod partikolari fir-rigward tal-qtugħ ta’ rutina
tad-denb tal-ħnieżer, in-nuqqas ta’ konformità mar-regoli dwar it-trasport fuq distanzi twal u ttrasport ta’ annimali mhux b’saħħithom, kif ukoll l-użu ta’ proċeduri ta’ sturdament waqt it-tbiċċir.
Is-sistemi ta’ kontroll uffiċjali tal-Istati Membri huma fattur ewlieni. L-awdituri sabu prattika tajba,
b’mod partikolari fir-rigward tal-konsistenza tal-ispezzjonijiet uffiċjali, iżda nnutaw ukoll il-ħtieġa għal
fokus fuq l-oqsma u l-operaturi tan-negozji b’riskju ogħla ta’ nuqqas ta' konformità. L-Istati Membri
jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-informazzjoni miksuba minn awditi interni u minn ilmenti biex itejbu lġestjoni tagħhom tal-politika dwar il-benessri tal-annimali.
L-awdituri jgħidu li l-Istati Membri ġeneralment stabbilew arranġamenti xierqa għall-kontrolli talkundizzjonalità li huma relatati mal-benessri tal-annimali. Madankollu, hemm lok għal titjib filkoordinazzjoni mal-ispezzjonijiet uffiċjali. Kien hemm ukoll każijiet fejn il-penali li ġew applikati millaġenziji tal-pagamenti ma kinux proporzjonati mas-severità tal-irregolaritajiet.
L-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea li għandhom l-għan li
jtejbu l-ġestjoni tal-politika dwar il-benessri tal-annimali. Huma relatati mal-qafas strateġiku għallbenessri tal-annimali, mal-infurzar aktar effettiv, mal-gwida għall-iżgurar tal-konformità, mat-tisħiħ
tar-rabtiet bejn il-kundizzjonalità u l-benessri tal-annimali, kif ukoll mal-azzjoni biex il-benessri talannimali jiġi indirizzat aħjar permezz tal-politika ta’ żvilupp rurali.
Nota lill-Edituri
Fl-UE, is-settur tal-bhejjem jirrappreżenta 45 % tal-attività agrikola totali, jiġġenera output ta’
EUR 168 biljun kull sena u jipprovdi madwar 4 miljun impjieg. Is-setturi marbuta (l-ipproċessar talħalib u tal-laħam, l-għalf għall-bhejjem) għandhom fatturat annwali ta’ bejn wieħed u ieħor
EUR 400 biljun. L-applikazzjoni konsistenti tal-istandards għall-benessri tal-annimali tgħin biex ikun
hemm kundizzjonijiet ekwivalenti f’dawn is-setturi.
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u rrappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-rapporti
tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju tax-xogħol
tagħna għaċ-ċittadini tal-UE.
Ir-Rapport Speċjali Nru 31/2018 “Il-benessri tal-annimali fl-UE: tnaqqis tad-distakk bejn għanijiet
ambizzjużi u implimentazzjoni prattika” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi
23 lingwa tal-UE.
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