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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kuntest

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Sekondarji tal-Annimali jifforma parti mill-qafas leġiżlattiv 
komprensiv intenzjonat biex jinżamm livell għoli ta' sikurezza tul il-katina kollha ta' 
produzzjoni u distribuzzjoni, "mill-għalqa sal-platt".  Din il-proposta għal Regolament titratta 
kull forma ta' materjal ta' annimali u farms li mhuwiex intenzjonat li jidħol fil-katina tal-ikel 
tal-bnedmin.  Tiddividi l-prodotti sekondarji differenti fi tliet kategoriji differenti skont il-
livell tar-riskju; tassenja tipi ta' użu aċċettabbli għall-prodotti sekondarji f'kull kategorija;
tistipula regoli għal trasferiment, proċessar u eliminazzjoni effettivi u sikuri tal-prodotti 
sekondarji f'impjanti approvati jew reġistrati; u tistabbilixxi sistema biex il-proċess sħiħ jiġi 
mmonitorat u rregolat (mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni).  

Dan ir-Regolament jibni fuq ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002.  Il-Kummissjoni rrapurtat 
fuq l-effettività tal-leġiżlazzjoni fl-2005.  Kienet innutat li l-qafas bażiku ta' salvagwardji u l-
konformità tal-Istati Membri kienu sodisfaċenti.  Madankollu, kien għad fadal kwistjonijiet 
pendenti dwar il-garanzija li l-materjal jkun jista' jiġi traċċat; l-iċċarar tar-regoli dwar il-
prodotti sekondarji tal-annimali fil-kuntest ta' leġiżlazzjoni Komunitarja oħra; u l-bżonn ta' 
approċċ li jkun ibbażat aktar fuq ir-riskju biex jiġu kkategorizzati l-prodotti sekondarji tal-
annimali u l-kontrolli.

Proposti tal-Kummissjoni

Il-proposti tal-Kummissjoni jittrattaw l-iċċarar tal-kamp ta' applikazzjoni u approċċ ibbażat 
aktar fuq ir-riskju.  Il-Kummissjoni qed tintroduċi punt ta' tmiem fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodotti sekondarji tal-annimali "biex jiġi ċċarat f’liema punt tal-katina ta’ fabbrikazzjoni l-
ABP ma jibqgħux koperti mir-rekwiżiti tar-Regolament".  Qed tiġi evitata wkoll 
duplikazzjoni bla bżonn fir-rigward tal-approvazzjoni tal-pjanti permezz ta' koerenza ma' 
leġiżlazzjoni Komunitarja oħra.

Sabiex toħloq approċċ li jkun ibbażat aktar fuq ir-riskji, il-Kummissjoni qed issaħħaħ l-
obbligu primarju tal-operaturi sabiex tiżgura li r-rekwiżiti tar-Regolament jiġu sodisfatti 
(b'sorveljanza mill-awtorità kompetenti); fir-rigward tal-manifattura ta' prodotti bla relevanza 
diretta għas-sikurezza tal-katina tal-ikel jew tal-għalf, "l-operaturi huma fdati b'responsabbiltà 
dejjem akbar għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti sikuri.  Sakemm jużaw materja prima sikura 
għall-produzzjoni, jiżviluppaw proċessi ta’ manifattura sikuri jew jużaw l-ABP għal għanijiet 
aħħarin li huma ġeneralment sikuri, jistgħu jintużaw ABP tal-kategoriji kollha"; u prodotti 
ġodda li għandhom biss riskji limitati jistgħu jiġu introdotti fil-klassifikazzjoni tal-prodotti 
sekondarji tal-annimali.

Proposti tar-Rapporteur għal Opinjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom, fil-biċċa l-kbira, hu sodisfatt bil-proposti tal-
Kummissjoni, speċjalment biż-żieda fil-flessibilità għall-utenti aħħarija ta' prodotti sekondarji 
tal-annimali, u bl-adattabilità akbar tal-kategoriji għal riċerka xjentifika ġdida.  Madankollu, 
għandu għadd ta' proposti biex tittejjeb il-leġiżlazzjoni.
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a) Bhejjem li jkunu mietu

Il-bhejjem kollha li jkunu mietu, anke fejn m'hemm l-ebda suspett ta' mard jew riskji oħra 
għall-bnedmin jew l-ambjent, huma koperti mil-leġiżlazzjoni.  Dan ifisser li l-bdiewa jridu 
jirranġaw biex il-prodotti sekondarji tal-annimali tagħhom jiġu ttrasferiti f'impjant ta' 
proċessar jew eliminazzjoni reġistrat.  Għall-bdiewa li jkunu jinsabu f'distanzi kbar mill-
istabbiliment reġistrat eqreb għalihom, dan jinvolvi spejjeż finanzjarji u amministrattivi 
għoljin bla bżonn meta mqabbla mar-riskji reali involuti.  Ir-Regolament propost jippermetti li 
tingħata deroga għaż-"żoni remoti" (il-bdiewa kienu se jitħallew jeħilsu mill-bhejjem 
tagħhom li jkunu mietu fil-Kategoriji 2 u 3 billi jaħarquhom jew jidfnuhom fuq il-farm).  
Madankollu, id-definizzjoni ta' "żoni remoti" mhix b'saħħitha biżżejjed biex tkun ta' għajnuna 
għall-biċċa l-kbira tal-bdiewa.  Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom jemmen li din id-deroga 
trid tiġi estiża, u li l-Istati Membri jridu jeżerċitaw diskrezzjoni meta jiddefinixxu dawn iż-
żoni, sabiex tinħoloq sistema regolatorja li hi adatta għall-qagħda tagħhom.  Ir-rapporteur 
tagħkom japprova wkoll id-deroga għall-operaturi żgħar, imma jemmen li anke l-limitu 
minimu għandu jkun deċiż mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

b) Ħut

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom jemmen li l-materjal li jinqabad waqt operazzjonijiet ta' 
sajd m'għandux ikun inkluż f'dan ir-Regolament.  Ir-riċerka xjentifika turi li l-mard u l-
parassiti tal-ħut huma naturali għall-ambjent u m'huma tal-ebda riskju għas-saħħa tal-bniedem 
kemm jekk permezz ta' kuntatt u kemm jekk permezz ta' kontaminazzjoni; barra minn hekk, 
jekk ħut infettat jerġa' jiġi rritornat fil-baħar mhix probabbli li tiżdied l-inċidenza ta' 
infezzjoni fil-popolazzjoni tal-ħut.  Apparti dan, jekk l-ekwipaġġi tas-sajd ma jitħallewx 
jarmu l-ħut infettat lura fil-baħar,u jiġu mġiegħla jirritornaw il-materjal kollu lura fil-port 
(biex imbagħad jiġi ttrasferit biex ikun proċessat jew eliminat fi stabbiliment approvat, 
possibilment bħala prodott tal-Kategorija 2), dan ikun ta' piż enormi għall-industrija tas-sajd u 
jkun estrament diffiċli li jiġi infurzat mingħajr spiża enormi.  

c) Sussidjarjetà

Dan ir-Regolament irid jiġi implimentat bil-parteċipazzjoni sħiħa tal-livelli ta' gvern 'l isfel 
mill-Istat Membru , u fejn gvernijiet subnazzjonali devoluti bis-setgħat kompetenti jieħdu l-
irwol ewlieni.  Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom ressaq għadd ta' emendi għal dan il-għan.  
Barra minn hekk, jixtieq li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ikollhom sehem akbar 
fid-deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu maċ-ċaqliq ta' prodotti sekondarji tal-annimali bejn il-
kategoriji skont l-aħħar riċerka xjentifika mill-entitajiet xierqa; madankollu jaċċetta li l-
Kummissjoni trid tieħu d-deċiżjoni aħħarija dwar il-kategorizzazzjoni sabiex jiġi evitat l-
abbuż ta' din id-dispożizzjoni.

Ir-rapporteur tagħkom għandu proposti oħra dwar il-bijofjuwils, l-inċineraturi b'kapaċità 
baxxa, l-iskart mill-kejtering u l-ikel għall-annimali domestiċi.
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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali 
mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem 
huma sors potenzjali ta’ riskji għas-saħħa 
pubblika u ta’ l-annimali. Il-kriżijiet ta’ l-
imgħoddi marbuta ma’ tifqigħat tal-marda 
ta’ l-ilsien u d-dwiefer, it-tixrid ta’ 
enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli 
bħall-enċefalopatija sponġiformi bovina 
(BSE) u l-okkorrenza ta’ dijossini fl-għalf 
urew il-konsegwenzi tal-użu mhux xieraq 
ta' ċerti prodotti sekondarji ta' l-annimali 
fuq is-saħħa pubblika u ta’ l-annimali, is-
sikurezza tal-katina ta’ l-ikel u l-għalf u l-
fiduċja tal-konsumatur. Barra minn hekk, 
kriżijiet bħal dawn jista’ jkollhom ukoll 
impatt negattiv usa’ fuq is-soċjetà kollha, 
permezz ta’ l-impatt tagħhom fuq il-qagħda 
soċjo-ekonomika tal-bdiewa u tas-settur 
industrijali kkonċernat u fuq il-fiduċja tal-
konsumatur fis-sikurezza tal-prodotti li 
joriġinaw mill-annimali. It-tifqigħat tal-
mard jista’ jkollhom ukoll konsegwenzi 
negattivi fuq l-ambjent, mhux biss 
minħabba l-problemi ta’ rimi li jinħolqu, 
iżda wkoll fir-rigward tal-bijodiversità.

(1) Il-prodotti sekondarji tal-annimali 
mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem 
huma sors potenzjali ta’ riskji għas-saħħa 
pubblika u tal-annimali. Il-kriżijiet ta’ l-
imgħoddi marbuta ma’ tifqigħat tal-marda 
tal-ilsien u d-dwiefer u it-tixrid ta’ 
enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli 
bħall-enċefalopatija sponġiformi bovina 
(BSE) urew il-konsegwenzi tal-użu illegali 
jew mhux xieraq ta' ċerti prodotti 
sekondarji ta' l-annimali fuq is-saħħa 
pubblika u ta’ l-annimali, is-sikurezza tal-
katina ta’ l-ikel u l-għalf u l-fiduċja tal-
konsumatur.Barra minn hekk, kriżijiet bħal 
dawn jista’ jkollhom ukoll impatt negattiv 
usa’ fuq is-soċjetà kollha, permezz ta’ l-
impatt tagħhom fuq il-qagħda 
soċjoekonomika tal-bdiewa u tas-settur 
industrijali kkonċernat u fuq il-fiduċja tal-
konsumatur fis-sikurezza tal-prodotti li 
joriġinaw mill-annimali. It-tifqigħat tal-
mard jista’ jkollhom ukoll konsegwenzi 
negattivi fuq l-ambjent, mhux biss 
minħabba l-problemi ta’ rimi li jinħolqu, 
iżda wkoll fir-rigward tal-bijodiversità.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Il-kontaminazzjoni tal-għalf minn dijossini ma kinitx marbuta mal-użu mhux xieraq 
ta' prodotti sekondarji tal-annimali.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali 
jinksibu prinċipalment matul il-qtil ta’ l-
annimali għall-konsum mill-bniedem, u 
matul ir-rimi ta’ annimali mejtin u l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kontroll 
tal-mard. Irrispettivament mis-sors 
tagħhom, dawn joħolqu riskju potenzjali 
għas-saħħa pubblika u ta' l-annimali u 
għall-ambjent. Ir-riskju għandu jiġi 
kkontrollat b’mod adegwat, jew billi dawn 
il-prodotti jiġu indirizzati lejn mezz sikur 
ta’ rimi jew billi jintużaw għal għanijiet 
differenti, sakemm jiġu applikati 
kundizzjonijiet stretti li jimminimizzaw ir-
riskji għas-saħħa involuti.

(2) Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali 
jinksibu prinċipalment matul il-qtil ta’ l-
annimali għall-konsum mill-bniedem, u 
matul l-eliminazzjoni ta’ annimali mejtin u 
l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kontroll 
tal-mard. Irrispettivament mis-sors 
tagħhom, dawn joħolqu riskju potenzjali 
għas-saħħa pubblika u ta' l-annimali u 
għall-ambjent. Ir-riskju għandu jiġi 
kkontrollat b’mod adegwat, jew billi dawn 
il-prodotti jiġu indirizzati lejn mezz sikur 
ta’ rimi jew billi jintużaw għal għanijiet 
differenti, bħal proċessi tal-bijoenerġija,
sakemm jiġu applikati kundizzjonijiet 
stretti li jimminimizzaw ir-riskji għas-
saħħa involuti.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Ir-Regolament (KE) Nru 1923/2006 
tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-18 
ta' Diċembru 2006 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 999/2001 li 
jistipula regoli għall-prevenzjoni, il-
kontroll u l-qerda ta' ċerti enċefalopatiji 
sponġiformi tranżmissibbli jagħmilha 
legalment possibbli, b'ċertu 
kundizzjonijiet, biex jerġa' jkun permess 
l-użu tal-laħam u għadam imfarrak fl-
għalf intenzjonat għall-annimali mhux 
ruminant.  Jingħad b'mod espliċitu li r-
rilassament fuq il-projbizzjoni eżistenti 
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fuq il-laħam u għadam imfarrak hija 
kkundizzjonata mid-disponibiltà ta' 
testijiet li jistgħu jiddistingwu proteini tal-
annimali minn speċi ta' annimali 
differenti. Għalhekk il-Kummissjoni 
Ewropea qed tagħmel dak kollu possibbli 
biex testijiet speċifiċi validati tal-ispeċi 
jkunu disponibbli kemm jista' jkun malajr 
biex il-laħam u l-laħam imfarrak ikunu 
jistgħu jintużaw bħala sors siewi ta' 
proteina fl-għalf tal-annimali  għall-
annimali mhux ruminanti, filwaqt li jiġi 
eskluż il-kannibaliżmu.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Fil-passat l-użu tal-iskart tal-
kejtering fl-għalf tal-annimali ġab, 
f'numru ta' okkażjonijiet tfaqqigħ ta' 
mard tal-annimali li jittieħed. Barra minn 
hekk, jekk l-għalf tal-annimali jitħalla 
jkun fih skart tal-kejtering, ma jistax ikun 
iggarantit li materjal li ġej mill-annimali 
ta' speċi partikolari ma jiġix mitmuħ lill-
annimali tal-istess speċi.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Ir-responsabbiltà primarja għat-twettiq 
ta’ operazzjonijiet skond dan ir-
Regolament għandha tkun f’idejn l-
operaturi. Fl-istess waqt, l-interess 
pubbliku fil-prevenzjoni tar-riskji għas-
saħħa pubblika u ta’ l-annimali jirrikjedi li 
jkun hemm fis-seħħ sistema ta’ ġbir u ta’ 
rimi biex tiżgura r-rimi mingħajr periklu 

(19) Ir-responsabbiltà primarja għat-twettiq 
ta’ operazzjonijiet skond dan ir-
Regolament għandha tkun f’idejn l-
operaturi. Fl-istess waqt, l-interess 
pubbliku fil-prevenzjoni tar-riskji għas-
saħħa pubblika u ta’ l-annimali jirrikjedi li 
jkun hemm fis-seħħ sistema ta’ ġbir u ta’ 
eliminazzjoni biex tiżgura l-eliminazzjoni
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ta’ prodotti sekondarji ta’ l-annimali li ma 
jistgħux jintużaw, jew li ma jintużawx għal 
raġunijiet ekonomiċi. L-Istati Membri 
għandhom jikkommettu riżorsi adegwati 
għall-infrastruttura meħtieġa għal dan l-
għan u għandhom jiżguraw it-tħaddim 
korrett tagħha. L-ambitu tas-sistema ta' 
ġbir u ta' rimi għandu jqis l-ammont 
effettiv ta' prodotti sekondarji ta' l-annimali 
li jakkumula fl-Istat Membru partikolari.
Għandu jirrifletti wkoll, fuq bażi 
prekawzjonali, il-ħtieġa għal kapaċitajiet 
ta’ rimi estiżi fil-każ ta’ tifqigħat ewlenin
ta’ mard li jittieħed jew ta’ nuqqasijiet 
tekniċi temporanji f’faċilità ta’ rimi
eżistenti. L-Istati Membri għandhom 
jitħallew jikkooperaw ma’ xulxin u ma’ 
pajjiżi terzi sakemm jintlaħqu l-għanijiet 
ta’ dan ir-Regolament.

mingħajr periklu ta’ prodotti sekondarji ta’ 
l-annimali li ma jistgħux jintużaw, jew li 
ma jintużawx għal raġunijiet ekonomiċi. L-
Istati Membri, u l-gvernijiet subnazzjonali 
devoluti bis-setgħat kompetenti,
għandhom jikkommettu riżorsi adegwati 
għall-infrastruttura meħtieġa għal dan l-
għan u għandhom jiżguraw li taħdem bla 
intoppi. L-ambitu tas-sistema ta' ġbir u ta' 
eliminazzjoni għandu jqis l-ammont 
effettiv ta' prodotti sekondarji ta' l-annimali 
li jakkumula fl-Istat Membru partikolari.
Għandu jirrifletti wkoll, fuq bażi 
prekawzjonali, il-ħtieġa għal kapaċitajiet 
ta’ eliminazzjoni estiżi fil-każ ta’ tfaqqigħ 
importanti ta’ mard li jittieħed jew ta’ 
nuqqasijiet tekniċi temporanji f’faċilità ta’ 
eliminazzjoni eżistenti. L-Istati Membri, u 
l-gvernijiet subnazzjonali devoluti bis-
setgħat kompetenti, għandhom jitħallew 
jikkooperaw ma’ xulxin u ma’ pajjiżi terzi 
sakemm jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-livelli subnazzjonali ta' governanza għandhom ikunu involuti fl-implimentazzjoni korretta 
tar-regolament.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali 
għandhom jiġu kklassifikati fi tliet 
kategoriji li jirriflettu l-grad ta’ riskju li 
huma joħolqu għas-saħħa pubblika u ta’ l-
annimali, fuq il-bażi ta’ valutazzjonijiet tar-
riskju. Filwaqt li materjal li joħloq riskju 
għoli għandu jiġi użat biss għal għanijiet 
barra mill-katina ta’ l-għalf, l-użu ta’ 

(25) Il-prodotti sekondarji ta’ l-annimali 
għandhom jiġu kklassifikati fi tliet 
kategoriji li jirriflettu l-grad ta’ riskju li 
huma joħolqu għas-saħħa pubblika u ta’ l-
annimali, fuq il-bażi ta’ evalwazzjonijiet
tar-riskju. Filwaqt li materjal li joħloq 
riskju għoli għandu jintuża biss għal 
għanijiet barra mill-katina ta’ l-għalf, l-użu 
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materjal li joħloq riskju anqas għandu jkun 
permess taħt kundizzjonijiet sikuri.

ta’ materjal li joħloq riskju anqas għandu 
jkun permess taħt kundizzjonijiet sikuri.
B'mod partikulari, għandhom isiru l-
isforzi kollha biex jiġi promoss l-użu ta' 
prodotti sekondarji tal-annimali bħala 
sors ta' bijoenerġija.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ir-rimi ta’ prodotti sekondarji ta’ l-
annimali u prodotti derivati għandu jsir
skond il-leġiżlazzjoni ambjentali rigward 
rimi fir-radam (landfilling) u inċinerazzjoni 
ta' l-iskart. Biex tiġi żgurata l-konsistenza, 
l-inċinerazzjoni għandha ssir skond id-
Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
4 ta’ Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni 
ta’ l-iskart. Il-ko-inċinerazzjoni ta’ l-iskart 
– jew bħala operazzjoni ta’ rkupru jew ta’ 
rimi – hija suġġetta għal kundizzjonijiet 
simili fejn għandhom x’jaqsmu l-
approvazzjoni u t-tħaddim għall-
inċinerazzjoni ta’ l-iskart, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-valuri ta’ limitu 
għall-emissjonijiet ta’ l-arja, id-drenaġġ u 
r-residwi, il-kontroll u l-monitoraġġ kif 
ukoll ir-rekwiżiti ta’ kejl. Għaldaqstant, il-
ko-inċinerazzjoni diretta, mingħajr 
ipproċessar minn qabel, tat-tliet kategoriji 
kollha ta’ materjali għandha tkun 
permessa.

(34) L-eliminazzjoni ta’ prodotti sekondarji 
ta’ l-annimali u prodotti derivati għandha 
ssir skond il-leġiżlazzjoni ambjentali 
rigward rimi fir-radam (landfilling) u 
inċinerazzjoni ta' l-iskart. Biex tiġi żgurata 
l-konsistenza, l-inċinerazzjoni għandha ssir 
skond id-Direttiva 2000/76/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
4 ta’ Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni 
ta’ skart. Il-koinċinerazzjoni ta’ l-iskart –
jew bħala operazzjoni ta’ rkupru jew ta’ 
eliminazzjoni – hija suġġetta għal 
kundizzjonijiet simili fejn għandhom 
x’jaqsmu l-approvazzjoni u t-tħaddim 
għall-inċinerazzjoni ta’ l-iskart, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-valuri ta’ limitu 
għall-emissjonijiet fl-arja, ir-rimi tal-ilma 
wżat u r-residwi, il-kontroll u l-monitoraġġ 
kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ kejl. Għaldaqstant, 
il-koinċinerazzjoni diretta, mingħajr 
ipproċessar minn qabel, tat-tliet kategoriji
kollha ta’ materjali għandha tkun 
permessa. Barra minn hekk, għandhom 
joħorġu dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
approvazzjoni ta' inċineraturi b'kapaċità 
baxxa.
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 12 u l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 attwali jipprevedu l-
kundizzjonijiet speċifiċi għall-approvazzjoni ta' inċineraturi ta' kapaċità baxxa. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jinżammu fil-miżuri ta' implimentazzjoni stipulati mill-
Kummissjoni.  

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) L-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-
annimali jew prodotti derivati bħala 
karburant fil-proċess ta’ kombustjoni 
għandu jiġi awtorizzat u mhuwiex 
operazzjoni ta’ rimi ta’ l-iskart.
Madankollu, dan l-użu għandu jsir taħt 
kundizzjonijiet li jiżguraw il-ħarsien tas-
saħħa pubblika u ta' l-annimali, kif ukoll l-
istandards ambjentali xierqa.

(35) L-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ l-
annimali jew prodotti derivati bħala 
karburant fil-proċess ta’ kombustjoni jew 
bħala sors ta' bijoenerġija għandu jiġi 
awtorizzat u mhuwiex operazzjoni ta’ 
eliminazzjoni ta’ l-iskart. Madankollu, dan 
l-użu għandu jsir taħt kundizzjonijiet li 
jiżguraw il-ħarsien tas-saħħa pubblika u ta' 
l-annimali, u anke l-istandards ambjentali 
xierqa.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 40 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Id-Direttiva 2002/98/KE 
tiddetermina li l-prodotti sekondarji tal-
annimali huma koperti b'leġiżlazzjoni 
dwar l-iskart fejn huma jintremew 
permezz ta' inċineratur jew miżbla jew 
imorru f'impjan tal-bijogass jew tal-
kompost. Din id-Direttiva tawtorizza wkoll 
lill-Kummissjoni biex tispeċifika taħt 
liema ċirkustanzi ċertu materjal ma jitqies 
bħala skart. Qabel id-data tal-
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applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tressaq miżuri 
xierqa skont dik id-Direttiva li 
jikkjarifikaw aktar li prodotti sekondarji 
tal-annimali użati bħala fjuwil ma 
jaqgħux taħt l-iskop tal-leġiżlazzjoni dwar 
l-iskart.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ikkjarifikat mill-Kummissjonili prodotti sekondarji tal-annimali użati bħala 
fjuwil ma jaqgħux taħt l-iskop tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Huwa xieraq li jiġu ċċarati r-rekwiżiti 
applikabbli għat-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti 
derivati maħsuba għal għanijiet ta’ għalf u 
ta’ fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu 
l-ħamrija, biex jiġi żgurat il-ħarsien tal-
katina ta’ l-ikel u l-għalf. Il-materjal ta’ 
Kategorija 3 biss għandu jiġi użat għal 
għanijiet ta’ għalf. Il-fertilizzanti prodotti 
fuq il-bażi ta’ prodotti sekondarji ta’ l-
annimali jistgħu jaffettwaw is-sikurezza 
tal-katina ta’ l-ikel u l-għalf. Meta jiġu 
mmanifatturati minn materjal magħmul 
mill-proteini, għandu jiġi miżjud 
komponent bħal sustanza inorganika jew 
mhux diġeribbli biex jiġi evitat l-użu dirett 
tagħhom għal għanijiet ta' għalf.

(41) Huwa xieraq li jiġu ċċarati r-rekwiżiti 
applikabbli għat-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti sekondarji ta’ l-annimali u prodotti 
derivati maħsuba għal għanijiet ta’ għalf u 
ta’ fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu 
l-ħamrija, biex jiġi żgurat il-ħarsien tal-
katina tal-ikel u l-għalf. Il-materjal ta’ 
Kategorija 3 biss għandu jiġi użat għal 
għanijiet ta’ għalf. Il-fertilizzanti prodotti 
fuq il-bażi ta’ prodotti sekondarji ta’ l-
annimali jistgħu jaffettwaw is-sikurezza 
tal-katina tal-ikel u l-għalf. 

Emenda 11



PE414.308v01-00 12/33 AD\762126MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 
jippermetti li materjal ta’ Kategorija 1 
jintuża bħala għalf għal speċi fil-periklu ta' 
għasafar nekrofaġi li jgħixu fl-ambjent 
naturali tagħhom. Biex tiġi pprovduta 
għodda xierqa għall-preservazzjoni ta’ 
dawn l-ispeċi, din il-prassi ta’ għalf 
għandha tibqa’ permessa skond dan ir-
Regolament, b’konformità mal-
kundizzjonijiet stipulati biex jipprevjenu t-
tixrid tal-mard.

(45) Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 
jippermetti li materjal ta’ Kategorija 1 
jintuża bħala għalf għal speċi fil-periklu ta' 
għasafar nekrofaġi li jgħixu fl-ambjent 
naturali tagħhom. Biex tiġi pprovduta 
għodda xierqa għall-preservazzjoni ta’ 
dawn l-ispeċi jew speċi oħrajn li huma fil-
periklu jew huma protetti, din il-prassi ta’ 
għalf għandha tibqa’ permessa skond dan 
ir-Regolament, b’konformità mal-
kundizzjonijiet stipulati biex jipprevjenu t-
tixrid tal-mard.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Id-deroga attwali dwar id-dfin u l-ħruq 
ta' prodotti sekondarji mhux ipproċessati ta' 
l-annimali għandha tiġi estiża għal oqsma 
fejn l-aċċess mhuwiex prattikament 
possibbli jew jippreżenta riskju għas-saħħa 
u s-sikurezza tal-persunal responsabbli 
għall-ġbir. L-esperjenza miksuba bl-
applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1774/2002 wriet li 
taħt ċirkustanzi eċċezzjonali bħal dawn, ir-
rimi permezz ta’ dfin jew ħruq fuq il-post 
jista’ jkun iġġustifikat biex jiġi żgurat ir-
rimi fil-pront ta’ l-annimali u tiġi evitata l-
propagazzjoni ta’ riskji ta’ mard. Id-daqs 
globali ta’ żoni remoti fi Stat Membru 
għandu jkun limitat, biex jiġi żgurat li l-
obbligu ġenerali li jkun hemm fis-seħħ 
sistema ta’ rimi xierqa li tikkonforma 
mar-regoli stipulati f’dan ir-Regolament 
huwa sodisfatt.

(47) Id-deroga attwali dwar id-dfin u l-ħruq 
ta' prodotti sekondarji ta' l-annimali mhux 
ipproċessati għandha tiġi estiża għal oqsma 
fejn l-aċċess mhuwiex prattikament 
possibbli, meta l-ġbir ta' prodotti 
sekondarji tal-annimali jkun ta' piż kemm 
finanzjarjament u amministrattivament
jew meta jkun jippreżenta riskju għas-
saħħa u s-sikurezza tal-persunal 
responsabbli għall-ġbir. L-esperjenza 
miksuba bl-applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1774/2002 wriet li 
taħt ċirkustanzi eċċezzjonali bħal dawn, l-
eliminazzjoni permezz ta’ dfin jew ħruq 
fuq il-post tista’ tkun iġġustifikata biex tiġi 
żgurata l-eliminazzjoni fil-pront ta’ l-
annimali u tiġi evitata l-propagazzjoni ta’ 
riskji ta’ mard. Id-daqs globali ta’ żoni 
remoti fi Stat Membru għandu jkun 
stabbilit mill-awtorità kompetenti ta' dak 
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l-Istat Membru.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni taż-żoni remoti għandha ssir taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti 
fl-Istati Membri.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ikel mhux ipproċessat għall annimali 
domestiċi li joriġina minn ħwienet tal-
bejgħ bl-imnut jew f'postijiet maġenb 
punti ta' bejgħ, fejn it-tqattigħ u l-ħażna 
isiru biss għall-iskop biex il-konsumatur 
ikun fornut fuq il-post;

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm l-esklużjoni mill-kamp ta' applikazzjoni għal dawn il-prodotti, li hi parti 
mil-leġiżlazzjoni attwali.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) ikel mhux ipproċessat għall-annimali 
domestiċi biex jintuża fuq il-post li 
jinkiseb mill-annimali maqtula fuq il-
farm ta' oriġini biex jintużaw bħala ikel 
mill-bidwi u l-familja tiegħu biss, bi qbil 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali;
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Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm l-esklużjoni mill-kamp ta' applikazzjoni għal dawn il-prodotti, li hi parti 
mil-leġiżlazzjoni attwali.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) demel li jinkiseb, jinżamm jew jintuża 
bħala fertilizzant fuq ir-razzett ta' oriġini;

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli għall-eliminazzjoni u l-użu sikuri tal-prodotti sekondarji tal-annimali mhumiex 
imfassla biex ikopru l-użu ta' demel fuq il-farms. 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) prodotti sekondarji tal-bajd li huma 
ġġenerati, ippreservati, eliminati jew użati 
fuq il-farm ta' oriġini;

Ġustifikazzjoni

It-tipi ta' użu permessi għal ċertu prodotti bħall-ħalib u l-prodotti derivati tiegħu għandhom 
ikunu l-istess bħal dawk għall-prodotti sekondarji suġġetti għal riskji simili u ttrattati fil-farm 
ta' oriġini bħall-bajd u l-qxur tal-bajd.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 3. Dan ir-Regolament ma għandux 
japplika għall-prodotti derivati li ġejjin, 
soġġetti għar-reġim speċjali stabbilit fil-
Kapitolu VI:

3. Għall-prodotti derivati li ġejjin, l-
iskema speċjali stabbilita fil-Kapitolu VI 
biss għandha tapplika.

Ġustifikazzjoni

Tiċċara l-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-prodotti aħħarin mill-ipproċessar 
sikur ta' bijofjuwils li jinkisbu mill-
prodotti sekondarji tal-annimali.

Ġustifikazzjoni

Meta x-xaħam ta' dam jintuża bħala materja prima għall-produzzjoni ta' bijofjuwils, il-
prodotti sekondarji bħall- ġliċerina u s-sulfat tal-potassju jistgħu jitqiesu bħala sikuri wara l-
ipproċessar "oleokimiku" fir-raffinerija. L-użu tagħhom għandu jkun permess mingħajr 
restrizzjonijiet ulterjuri. 
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5)    "annimal domestiku" tfisser kull 
annimal li jaqa' taħt speċi li tiġi 
normalment mitmugħa u tinżamm mill-
bnedmin għal għanijiet li mhumiex dawk 
ta' trobbija f'razzett u li tagħhom hemm 
lista fl-Anness I tar-
Regolament (KE) Nru 998/2003;

(5)    "annimal domestiku jew annimal 
miżmun bħala annimal domestiku" tfisser 
kull annimal li jappartieni għal speċi li tiġi 
mitmugħa, titrabba jew tinżamm mill-
bnedmin għal għanijiet li mhumiex dawk 
ta' trobbija bi skopijiet kummerċjali, imma 
li normalment ma jkunux kkunsmati mill-
bnedmin, u lanqas ma jintużaw bħala 
għalf għall-annimali mrobbija bi skopijiet 
kummerċjali fil-Komunità;

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għar-Regolament (KE) Nru 998/2003 dwar il-moviment mhux kummerċjali tal-
pets m'għandhiex tintuża bħala lista esklussiva peress li kieku, għalkemm mhux 
intenzjonalment, tillimita l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "tqegħid fis-suq" tfisser kull 
operazzjoni li l-għan tagħha huwa li 
jinbiegħu prodotti mill-annimali jew
prodotti derivati lil parti terza fil-Komunità 
jew kull forma oħra ta' forniment bi ħlas 
jew mingħajru lil tali parti terza jew ħażna 
bil-ħsieb li tiġi fornuta din il-parti terza;

(8) "tqegħid fis-suq" tfisser kull 
operazzjoni li l-għan tagħha huwa li 
jinbiegħu prodotti sekondarji tal-annimali,
prodotti derivati jew prodotti finalizzati lil 
parti terza fil-Komunità jew kull forma 
oħra ta' forniment bi ħlas jew b'xejn lil tali 
parti terza jew ta' ħażna bil-ħsieb li tiġi 
fornuta din il-parti terza;
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Ġustifikazzjoni

Għal aktar ċarezza u biex ikun hemm distinzjoni aħjar bejn "prodotti derivati" u "prodotti 
finalizzati", għandu jiddaħħal il-kunċett ta' "prodott finalizzat".

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) "prodott finalizzat" tfisser kull 
prodott trattat skont dan ir-Regolament li 
jiġi ppakkjat b'mod li jkun lest għall-
konsumatur;

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002, id-definizzjoni ta' "prodott ipproċessat" hija 
wiesgħa daqs id-definizzjoni proposta ta' "prodotti derivati".  Kemm id-definizzjonijiet ġodda 
u dawk antiki jinkludu prodotti tal-ewwel, it-tieni, it-tielet... trasformazzjoni u prodotti 
intermedji u hu probabbli li jiġu interpretati li jkopru wkoll lill-prodotti finalizzati. L-
ambigwitajiet li jirriżultaw minn definizzjonijiet daqshekk wesgħin għandhom jiġu evitati billi 
tiddaħħal id-definizzjoni ta' "prodott finalizzat".  Dan jippermetti wkoll li jiġi definit aħjar il-
"punt tat-tmiem ta' applikazzjoni" tar-regolament.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) "żona remota" tfisser żona fejn il-
popolazzjoni tal-annimali tant hija żgħira, 
u fejn il-faċilitajiet ta' rimi huma tant ’il 
bogħod li l-arranġamenti meħtieġa għall-
ġbir u t-trasport ta' prodotti sekondarji mill-
annimali jkunu onerużi b’mod mhux 
aċċettabbli meta mqabbla ma’ rimi lokali;

(23) "żona remota" tfisser żona fejn il-
faċilitajiet ta' eliminazzjoni huma tant ’il 
bogħod li l-arranġamenti meħtieġa għall-
ġbir u t-trasport ta' prodotti sekondarji mill-
annimali jkunu onerużi b’mod mhux 
aċċettabbli, jew finanzjarjament jew 
amministrittivament, meta mqabbla mal-
eliminazzjoni fuq il-post. Għandha tkun 
ir-responsabilità tal-awtorità kompetenti 
ta' kull Stat Membru li tiddefinixxi zoni 
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mbiegħda fit-territorju tagħha;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni taż-żoni remoti għandha ssir taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti 
fl-Istati Membri.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandu jkollhom 
infrastruttura xierqa stabbilita fit-territorju 
tagħhom li tiżgura li l-prodotti sekondarji 
mill-annimali

1. Kull Stat Membru, u l-gvernijiet 
subnazzjonali devoluti bis-setgħat 
kompetenti, għandom jiżguraw li jkollhom
infrastruttura xierqa stabbilita fit-territorju 
tagħhom li tiżgura li l-prodotti sekondarji 
mill-annimali

Ġustifikazzjoni

Il-livelli subnazzjonali ta' governanza għandhom ikunu involuti fl-implimentazzjoni korretta 
tar-regolament.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – part introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 2. L-Istati Membri, u l-gvernijiet 
subnazzjonali devoluti bis-setgħat 
kompetenti, għandhom
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Ġustifikazzjoni

Il-livelli subnazzjonali ta' governanza għandhom ikunu involuti fl-implimentazzjoni korretta 
tar-regolament.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdu sistema għall-ġbir u r-rimi ta' 
prodotti sekondarji mill-annimali, li 
taħdem b'mod effiċjenti u li tkun 
kkontrollata kontinwament mill-awtorità 
kompetenti;

(a) Jiżguraw l-eżistenza ta'sistema għall-
ġbir u r-rimi ta' prodotti sekondarji mill-
annimali, li taħdem b'mod effiċjenti u li 
tkun kkontrollata kontinwament mill-
awtorità kompetenti;

Ġustifikazzjoni
L-Istati Membri jridu jiżguraw il-konformità mar-regoli fis-seħħ, imma mhumiex obbligati li 
jipprovdu lill-operaturi bir-riżorsi meħtieġa biex jikkonformaw mal-prinċipju t'hawn fuq.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) impjanti u stabbilimenti soġġetti għat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu VI, għajr għall-
impjanti msemmija fl-Artikolu 6(1)(f).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirriżulta minn dik li tinkorpora punt fa ġdid fl-Artikolu 6(1).

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-rekwiżiti applikabbli għall-
inċenerazzjoni, ko-inċenerazzjoni u 

(a) ir-rekwiżiti applikabbli għall-
inċenerazzjoni u l-koinċenerazzjoni 
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kombustjoni ta' prodotti sekondarji mill-
annimali u prodotti derivati kif imsemmi 
fl-Artikolu 6(1)(c), (d) u (e); 

f'impjanti ta' kapaċità għolja u baxxa u l-
kombustjoni ta' prodotti sekondarji mill-
annimali u prodotti derivati kif imsemmijin 
fl-Artikolu 6(1)(c), (d) u (e); 

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 12 u l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002 attwali jbassru l-
kundizzjonijiet speċifiċi għall-approvazzjoni ta' inċineraturi ta' kapaċità baxxa. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jinżammu fil-miżuri ta' implimentazzjoni stipulati mill-
Kummissjoni.  

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) invertebrati ta' l-art għajr għal speċi 
patoġeniċi għal bnedmin jew annimali;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-materjal tal-Kategorija 3 għandu, fil-prinċipju, jkun xieraq biex jintuża bħala għalf u 
għalhekk għandu ma jinkludix materjal ta' oriġini dubbjuża.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) annimali mejta u partijiet minnhom 
ta' l-ordnijiet żooloġiċi Rodentia u 
Lagomorpha, għajr materjal tal-
Kategorija 1 jew materjal tal-Kategorija 2 
kif imsemmi fl-Artikolu 12(a) sa (g);

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Il-materjal tal-Kategorija 3 għandu, fil-prinċipju, jkun xieraq biex jintuża bħala għalf u 
għalhekk għandu ma jinkludix materjal ta' oriġini dubbjuża.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu14 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 11, 12 u 13 jistgħu jiġu 
emendati mill-Kummissjoni biex jitqies il-
progress fix-xjenza għal dik li hija stima 
tal-livell ta' riskju, sakemm dan il-progress 
jista' jiġi identifikat fuq il-bażi ta' stima tar-
riskju mwettqa minn istituzzjoni xjentifika 
xierqa. Iżda, ebda prodott sekondarju mill-
annimali elenkat f'dawn l-Artikoli ma jista' 
jitneħħa minn dawn il-listi u jista' jsir tibdil 
biss ta' kategorizzazzjoni ta' dawn il-
prodotti u jistgħu jiżdiedu biss prodotti 
sekondarji addizzjonali li ġejjin mill-
annimali ma' dawn il-listi.

Fuq it-talba ta' awtorità kompetenti ta' 
Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, il-Kummissjoni tista' temenda l-
Artikoli 11, 12 u 13 biex jitqies il-progress 
fix-xjenza f'dak li għandu x'jaqsam mal-
istima tal-livell ta' riskju, sakemm dan il-
progress jista' jiġi identifikat fuq il-bażi ta' 
stima tar-riskju mwettqa minn istituzzjoni 
xjentifika xierqa Iżda, ebda prodott 
sekondarju mill-annimali elenkat f'dawn l-
Artikoli ma jista' jitneħħa minn dawn il-
listi u jista' jsir tibdil biss ta' 
kategorizzazzjoni ta' dawn il-prodotti u 
jistgħu jiżdiedu biss prodotti sekondarji 
addizzjonali li ġejjin mill-annimali ma' 
dawn il-listi.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom għandhom il-possibilità li jibdew 
diskussjoni fil-Kumitat Permanenti dwar adattament eventwali tad-definizzjoni tal-Kategoriji 
għall-progress xjentifiku.

Emenda 31
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-format ta' kif jinżammu r-reġistri; (a) il-kontenut minimu tar-rekords li 
għandhom jinżammu;

Ġustifikazzjoni
Jagħmel sens li l-kontenut minimu jiġi stabbilit permezz tal-kumitoloġija, imma f'kull 
ċirkostanza l-format għandu jiġi rregolat mill-Istati Membri. 

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tmigħ ta’ annimali tat-trobbija għajr 
għal annimali tal-pil bi skart mill-kejtering 
jew materjal ta’ l-għalf li fih jew huwa 
derivat minn skart tal-kejtering;

(b) it-tagħlif ta’ annimali tat-trobbija għajr 
għal annimali tal-pil bi skart mill-kejtering 
mhux sterilizzat jew materjal ta’ l-għalf li 
fih jew huwa derivat minn skart tal-
kejtering ta' dan it-tip;

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament insista ripetutament li hemm bżonn ta' rkupru, sterilizzazzjoni u eliminazzjoni 
sikuri tal-iskart tal-kejtering sabiex tiġi nfurzata l-projbizzjoni ta' għalf ġenerali (ara l-
pożizzjoni tal-PE fil-proċedura leġiżlattiva li tistabbilixxi r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 
u l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari tad-direttiva qafas dwar l-iskart, adottata fit-13 ta' Frar 
2007).

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet tal-punt (a), l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu livelli minimi 
għall-preżenza fortuwita ta' kwantitajiet 
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żgħar ta' proteini minn annimali fl-għalf, 
li tista' tiġi evitata biss permezz ta' mezzi 
sproporzjonati.

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni ta' "riċiklaġġ ġol-ispeċi stess" wasslet għal separazzjoni ta' katini ta' proċessar 
għall-prodotti sekondarji tal-annimali minn speċi differenti. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw ċertu grad ta' flessibilità fir-rigward ta' traċċi ta' proteini mill-annimali mill-istess 
speċi.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet tal-punt (b), l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-iskart 
mill-kejtering jiġi eliminat b'mod li jista' 
jkun verifikat minn intrapriżi liċenzjati, 
jiġi sterilizzat u eliminat b'mod sikur 
permezz ta' operazzjonijiet xierqa. L-
unika kundizzjoni biex l-użu tal-iskart 
mill-kejtering f'għalf għall-ħnieżer jkun 
jista' jiġi awtorizzat mill-Istati Membri hi 
li jkun hemm, f'kull rigward, il-
monitoraġġ tal-irkupru sikur, l-
isterilizzazzjoni u l-konformità mad-
dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan ir-
Regolament. 

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament insista ripetutament li hemm bżonn ta' rkupru, sterilizzazzjoni u eliminazzjoni 
sikuri tal-iskart tal-kejtering sabiex tiġi nfurzata l-projbizzjoni ta' għalf ġenerali (ara l-
pożizzjoni tal-PE fil-proċedura leġiżlattiva li tistabbilixxi r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 
u l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari tad-direttiva qafas dwar l-iskart, adottata fit-13 ta' Frar 
2007). 
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt e - subpunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) fil-każ ta' demel, il-kontenut tal-apparat 
ta' diġestjoni jinfired mill-apparat ta' 
diġestjoni, ħalib, prodotti mill-ħalib u 
kolostrum, li l-awtorità kompetenti ma 
tikkunsidrax li huma ta' riskju għat-tixrid 
ta' xi mard serju li jittieħed, wara l-
ipproċessar jew mingħajr ipproċessar minn 
qabel;

(ii) fil-każ ta' demel, il-kontenut ta' l-
apparat ta' diġestjoni, ħalib, prodotti mill-
ħalib u kolostrum, u bajd u prodotti tal-
bajd, li l-awtorità kompetenti ma 
tikkunsidrax li huma ta' riskju għat-tixrid 
ta' xi mard serju li jittieħed, wara l-
ipproċessar jew mingħajr ipproċessar minn 
qabel;

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-kontenut tal-apparat diġestiv jintuża għall-impjanti għall-produzzjoni ta' bijogass u 
kompost m'għandux jobbliga lill-operaturi li jwettqu sepazzjoni minn qabel li hi għalja u bla 
bżonn. Meta jkun isseparat u mnaddaf, l-appart diġestiv għandu jiġi kklassifikat bħala 
materjal ta' kategorija 3. Qed jiġi propost ukoll li l-bajd u l-prodotti tal-bajd jiġu ttrattati fuq 
l-istess bażi bħall-ħalib u l-prodotti mhux proċessati għall-iskopijiet tat-tipi ta' użu permessi. 

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fil-każ ta' materjal ta' Kategorija 2 u 
Kategorija 3 u jekk ikun awtorizzat mill-
awtorità kompetenti:

(e) fil-każ ta' materjal ta' Kategorija 2 u 
Kategorija 3 u jekk ikun awtorizzat mill-
awtorità kompetenti:

(i) jintuża għat-tħejjija u l-applikazzjoni 
għall-art ta' preparazzjonijiet bijo-dinamiċi
kif imsemmi fil-punt 2.3 ta' Parti A ta' l-
Anness I tar-
Regolament (KE) Nru 2092/91;

(i) jintuża għat-tħejjija u l-applikazzjoni 
għall-art ta' preparazzjonijiet bijodinamiċi
kif imsemmi fil-punt 2.3 ta' Parti A ta' l-
Anness I tar-
Regolament (KE) Nru 2092/91;

(ii) jintuża għat-tmigħ lill-annimali 
domestiċi;
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) 1774/2002 attwali jippermetti biss materjal tal-kategorija 3 għall-ikel 
proċessat għall-annimali domestiċi. Il-permess biex annimali domestiċi jiġu mitmugħa 
b'materjal tal-kategoriji 2 u 3 hu kontra l-prinċipji ġenerali tar-regoli dwar il-prodotti 
sekondarji mill-annimali. Hemm ċans ukoll li jwassal għal frodi, iġifieri d-direzzjonar bla 
rażan ta' materjal mhux ipproċessat ta' dan it-tip lejn tipi ta' użu mhux intenzjonat.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artiklu 22 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jintuża bħala ikel għall-annimali 
domestiċi, fil-każ ta' materjal tal-
kategorija 3 u suġġett għall-approvazzjoni 
mill-awtorità kompetenti;

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li titneħħa r-referenza għall-użu ta' materjal tal-kategoriji 1 u 2 bħala ikel għall-
annimali domestiċi. 

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) it-trasport, l-ipproċessar, l-użu jew l-
eliminazzjoni tal-iskart mill-kejtering; 
sakemm jiġu adottati dispożizzjonijiet ta' 
dan it-tip, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
jew iżommu regoli nazzjonali dwar it-
trasport, l-ipproċessar, l-użu jew l-
eliminazzjoni tal-iskart mill-kejtering; 

Emenda 39
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti tista' tawtorizza, 
b'deroga mit-Taqsimiet 1 u 2, u skond il-
kundizzjonijiet stipulati skond il-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, it-tagħlif tal-
materjal ta' Kategorija 1 imsemmi fl-
Artikolu 11(b)(ii) għal annimali taż-żoo u 
għal speċi protetti jew fil-periklu ta' 
għasafar nekrofaġi li qed jgħixu fl-abitat 
naturali tagħhom.

2. L-awtorità kompetenti tista' tawtorizza, 
b'deroga mit-Taqsimiet 1 u 2, u skond il-
kundizzjonijiet stipulati skond il-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, it-tagħlif tal-
materjal ta' Kategorija 1 imsemmi fl-
Artikolu 11(b)(ii) għal annimali taż-żoo u 
għal speċi protetti jew fil-periklu li qed 
jgħixu fl-abitat naturali tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-eżenzjoni għandha tikkonċerna d-dieta tal-ispeċi protetti jew fil-periklu u li huma 
kkaratterizzati minn nuqqasijiet ta' ikel u popolazzjonijiet li qed jonqsu drastikament. Ir-
regoli ta' implimentazzjoni u l-ispeċi kkonċernati għandhom ikunu identifikati skont l-Artikolu 
48(4) (Kumitat).

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – punt b – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-ispeċi ta' għasafar nekrofaġi f'ċerti 
Stati Membri fejn materjal bħal dan jista' 
jintema'; 

(i) l-ispeċi f'ċerti Stati Membri fejn 
materjal bħal dan jista' jintema'; 

Ġustifikazzjoni

Din l-eżenzjoni għandha tikkonċerna d-dieta tal-ispeċi protetti jew fil-periklu u li huma 
kkaratterizzati minn nuqqasijiet ta' ikel u popolazzjonijiet li qed jonqsu drastikament. Ir-
regoli ta' implimentazzjoni u l-ispeċi kkonċernati għandhom ikunu identifikati skont l-Artikolu 
48(4) (Kumitat). 
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) permezz ta' ħruq jew dfin fuq il-post 
jew b'mezzi oħrajn taħt superviżjoni 
uffiċjali li tipprevjeni t-tixrid ta' riskji lis-
saħħa pubblika jew ta' l-annimali ta' 
materjal ta' Kategorija 1 imsemmi fl-
Artikolu 11(b)(ii), materjal ta' 
Kategorija 2, u materjal ta' Kategorija 3 
f'żoni fejn l-aċċess huwa prattikament 
impossibbli jew fejn l-aċċess ikun possibbli 
biss f'ċirkostanzi, relatati ma' raġunijiet 
ġeografiċi jew klimatiċi jew minħabba 
diżastru naturali, li jippreżenta riskji lis-
saħħa u s-sigurtà tal-persunal li wettaq il-
ġbir jew fejn l-aċċess jitlob l-użu ta' mezzi 
sproporzjonata ta' rkupru;

(c) permezz ta' ħruq jew dfin fuq il-post 
jew b'mezzi oħrajn taħt superviżjoni 
uffiċjali li tipprevjeni t-tixrid ta' riskji lis-
saħħa pubblika jew ta' l-annimali ta' 
materjal tal-Kategorija 1 imsemmi fl-
Artikolu 11(b)(ii), materjal tal-
Kategorija 2, u materjal tal-Kategorija 3 
f'żoni fejn l-aċċess huwa prattikament 
impossibbli, fejn l-aċċess ikun jimponi piż 
finanzjarju jew amministrattiv 
sproporzjonat jew fejn l-aċċess ikun 
possibbli biss f'ċirkostanzi, relatati ma' 
raġunijiet ġeografiċi jew klimatiċi jew 
minħabba diżastru naturali, li jippreżentaw
riskji lis-saħħa u s-sigurtà tal-persunal li 
wettaq il-ġbir jew fejn l-aċċess jitlob l-użu 
ta' mezzi sproporzjonati ta' rkupru;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) b'mezzi li mhumiex ħruq jew dfin fuq 
il-post, taħt superviżjoni uffiċjali, ta' 
Kategorija 2 u Kategorija 3 li ma jponux
riskju għas-saħħa pubblika jew ta' l-
annimali u li jiġu mill-istabbilimenti ta' 
operaturi li jimmaniġġjaw mhux iktar minn 
volum ta' prodotti sekondarji ta' annimali 
bħal dawn fil-ġimgħa, li huwa stabbilit 
skond il-punt (c) ta' l-ewwel 
sottoparagrafu tal-paragrafu 4,
f'relazzjoni man-natura ta' l-attivitajiet 
imwettqa u l-ispeċji ta' l-oriġini tal-prodotti 

(d) b'mezzi li jinkludu ħruq jew dfin fuq il-
post, taħt superviżjoni uffiċjali, ta' materjal 
tal-Kategorija 2 u tal-Kategorija 3 li 
mhumiex ta' riskju għas-saħħa pubblika 
jew ta' l-annimali u li jiġu mill-
istabbilimenti ta' operaturi li jimmaniġġjaw 
mhux iktar minn volum ta' prodotti 
sekondarji ta' annimali bħal dawn fil-
ġimgħa, li huwa stabbilit mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, f'relazzjoni 
man-natura ta' l-attivitajiet imwettqa u l-
ispeċji ta' l-oriġini tal-prodotti sekondarji 
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sekondarji ta' l-annimali kkonċernati; ta' l-annimali kkonċernati;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-volumi massimi suġġetti għal eliminazzjoni simplifikata għandha ssir taħt 
ir-responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) bla ħsara għall-Artikolu 15(1), l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jawtorizzaw miżuri għaż-żamma 
temporanja ta' annimali u partijiet ta' 
annimali li jikkorrispondu għad-
definizzjoni tal-Artikolu 12(f) taħt 
kundizzjonijiet li jipprevjenu riskji għas-
saħħa pubblika u tal-annimali qabel ma 
jiġu eliminati bi qbil mal-Artikolu 20 ta' 
dan ir-Regolament;

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet dwar żamma żżid il-flessibilità għall-ġbir ta' prodotti 
sekondarji tal-annimali mingħajr ma tiġi kompromessa s-saħħa pubblika u tal-annimali. Din 
il-flessibilità se ttejjeb is-sostenibilità u l-profil ambjentali tal-ġbir tal-prodotti sekondarji tal-
annimali peress li tonqos il-frekwenza tal-ġbir u possibilment jonqsu l-volumi li għandhom 
jinġabru.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-daqs taż-żoni remoti fi Stat Membru 
partikolari msemmi fil-paragrafu 1(b) ma 
jistax jaqbeż perċentwali tad-daqs tal-wiċċ 

2. Id-daqs taż-żoni remoti fi Stat Membru 
partikolari msemmi fil-paragrafu 1(b) ma 
jistax jaqbeż perċentwali, li għandha tiġi 
stabbilita fuq il-bażi ta' kriterji ġeografiċi 
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tat-territorju ta' l-art tiegħu. u n-numru ta' bhejjem imrobbija fiż-
żona..

Ġustifikazzjoni

Kriterju bbażat fuq l-erja mhux biżżejjed biex tiġi estiża d-definizzjoni ta' żoni remoti. Aspetti 
oħra, bħad-densità ta' bhejjem imrobbija u l-istatus ta' gżira, għandhom jitqiesu wkoll.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kundizzjonijiet immirati li jiżguraw il-
kontroll ta' riskji għas-saħħa pubblika u ta' 
l-annimali għall-ħruq u d-dfin fuq il-post;

(a) kundizzjonijiet immirati li jiżguraw il-
kontroll ta' riskji għas-saħħa pubblika u ta 
l-annimali għall-ħruq u d-dfin fuq il-post 
ta' materjal u ż-żamma temporanja ta' 
annimali u partijiet ta' annimali sakemm 
jiġu eliminati;

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet dwar żamma żżid il-flessibilità għall-ġbir ta' prodotti 
sekondarji tal-annimali mingħajr ma tiġi kompromessa s-saħħa pubblika u tal-annimali. Din 
il-flessibilità se ttejjeb is-sostenibilità u l-profil ambjentali tal-ġbir tal-prodotti sekondarji tal-
annimali peress li tonqos il-frekwenza tal-ġbir u possibilment jonqsu l-volumi li għandhom 
jinġabru.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-perċentwali massima tat-territorju 
kif imsemmi fil-paragrafu 2;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni taż-żoni remoti għandha ssir taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti
fl-Istati Membri.
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-volum ta' prodotti sekondarji ta' l-
annimali, f'relazzjoni man-natura ta' l-
attivitajiet u l-ispeċji ta' l-oriġini, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(d);

(c) il-kriterji biex jiġi stabbilit il-volum ta' 
prodotti sekondarji ta' l-annimali, 
f'relazzjoni man-natura ta' l-attivitajiet u l-
ispeċji ta' l-oriġini, kif imsemmi fil-
paragrafu 1(d);

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-volumi massimi suġġetti għal eliminazzjoni simplifikata għandha ssir taħt 
ir-responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri. Madankollu, il-Kummissjoni
għandha tkun intitolata li tiżviluppa kriterji armonizzati biex tistabbilixxi dawn il-volumi.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontrolli uffiċjali Kontrolli uffiċjali u gwidi għal prattika 
tajba

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-katina kollha ta' prodotti sekondarji 
mill-post ta' ġenerazzjoni sat-trattament, 
l-użu jew l-eliminazzjoni għandhom 
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ikunu suġġetti għal kontrolli uffiċjali.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
gwidi għal prattika tajba, li jiġu 
żviluppati, validati u riveduti skont il-
Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 
183/2005  li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-
iġjene tal-għalf, ikun jinkludu gwida 
prattika dwar ir-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament għas-settur konċernat.

Ġustifikazzjoni

Il-gwidi validati taħt ir-Regolament (KE) 183/2005 jipprovdu gwida għas-settur konċernat u 
l-awtoritajiet ta' kontroll fir-rigward tal-kompilazzjoni u l-ispjegazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
sikurezza u tal-HACCP li jirriżultaw minn diversi leġiżlazzjonijiet Ewropej. Dawn il-gwidi 
huma għodda essenzjali, b'mod partikulari għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, biex tiġi 
applikata b'mod korrett il-leġiżlazzjoni tal-UE u huma għodda effiċjenti għall-awtokontroll fl-
impjanti. L-obbligu li jiġu inklużi r-rekwiżiti tar-regolament dwar il-prodotti sekondarji tal-
annimali f'dawn il-gwidi jikkompletahom b'aspett essenzjali ta' sikurezza tal-leġiżlazzjoni tal-
UE.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) timponi kundizzjonijiet speċifiċi fuq 
impjanti u stabbilimenti sabiex jitranġaw 
nuqqasijiet eżistenti.
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Ġustifikazzjoni

Apparti s-sospensjoni u l-irtirar tal-approvazzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jingħataw ukoll is-setgħa li jirranġaw nuqqasijiet u jimponu kundizzjonijiet.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jfassal lista ta' 
impjanti, stabbilimenti u utenti li ġew 
approvati jew irreġistrati skond dan ir-
Regolament u ta' stabbilimenti li ngħata 
tagħrif dwarhom b'konformità ma' l-
Artikolu 40(3) fi ħdan it-territorju tiegħu.

1. Kull Stat Membru, u gvern 
subnazzjonali devolut bis-setgħat 
kompetenti, għandu jfassal lista ta' 
impjanti, stabbilimenti u utenti li ġew 
approvati jew irreġistrati skond dan ir-
Regolament u ta' stabbilimenti li ngħata 
tagħrif dwarhom b'konformità ma' l-
Artikolu 40(3) fi ħdan it-territorju tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-livelli subnazzjonali ta' governanza għandhom ikunu involuti fl-implimentazzjoni korretta 
tar-regolament.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista' tagħti derogi mill-
paragrafi 1 sa 4 fir-rigward tad-dispaċċ ta' 
demel trasportat bejn żewġ punti li jinsabu 
fl-istess razzett jew bejn irziezet li jinsabu 
f'reġjuni fil-fruntiera ta' Stati Membri li 
jaqsmu fruntiera bejniethom.

7. Il-Kummissjoni tista' tagħti derogi mill-
paragrafi 1 sa 4 fir-rigward tad-dispaċċ ta' 
demel jew materjal għall-bijoenerġija 
trasportati bejn żewġ punti li jinsabu fl-
istess farm jew bejn farms li jinsabu 
f'reġjuni fil-fruntiera ta' Stati Membri li 
jaqsmu fruntiera bejniethom.
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Ġustifikazzjoni

Id-derogi għandhom ikun possibbli mhux biss għat-trasport tad-demel, imma anke għat-
trasport ta' materjal użat bħala enerġija li tiġġedded.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Prodotti finalizzati jistgħu jitqiegħdu 
fis-suq bla restrizzjonijiet.  

Ġustifikazzjoni

Waqt li l-proposta tbassar dak li hu msejjaħ "tmiem ta' applikazzjoni" għall-prodotti derivati 
intenzjonati għal proċessar, trattament jew trasformazzjoni ulterjuri f'impjanti speċjalizzati 
(eż. prodotti kożmetiċi, prodotti mediċinali...), tkun ħaġa loġika li jitbassar tmiem ta' 
applikazzjoni ta' dan it-tip għall-prodotti finalizzati li mhumiex se jiġu trattati, trasformati 
jew proċessati ulterjurment, imma li jitqiegħdu fis-suq ippakkjati b'mod li jkunu lesti biex 
jinbiegħu, bħall-ikel għall-annimali domestiċi prodott skont ir-rekwiżiti ta' sikurezza tar-
regolament.
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