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ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq 
agrikoli, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
għal-laħam tat-tjur
(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

Rapporteur għal opinjoni: Bogusław Sonik



PE419.909v01-00 2/4 PA\765644MT.doc

MT

PA_Legam



PA\765644MT.doc 3/4 PE419.909v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-objettivi tal-istandards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal-laħam tat-tjur huma li tiġi mħarsa l-
istabilità tal-prezzijiet tas-suq fis-settur, li tiġi faċilitata l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti u 
li jiġu żgurati standards ta' sikurezza għall-konsumatur u ikel ta' kwalità għolja. L-istandards 
tal-kummerċjalizzazzjoni għal-laħam tat-tjur jeħtiġ jiġu riveduti fid-dawl tal-iżviluppi 
teknoloġiċi u sabiex jinkludu preparazzjonijiet tal-laħam tat-tjur, għax l-użanzi tal-
konsumaturi nbidlu mis-snin disgħin ‘l hawn.

B’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 853/2004,  il-Kummissjoni pproponiet l-
awtorizzazzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi għal kontra l-kontaminazzjoni tal-wiċċ mill-karkassi 
tat-tjur. Id-definizzjoni attwali tal-laħam tat-tjur, kif prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) 
mhix kompatibbli mal-użu ta' tali sustanzi. Il-bidliet proposti b’dan il-mod kienu se jirrikjedu 
modifika tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007.
Waqt laqgħa tal-Kunsill għall-Agrikoltura u s-Sajd, fit-18 u d-19 ta’ Diċembru 2008, il-
proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 853/2004 biex 
jippermetti l-użu ta' sustanzi antimikrobali biex jitneħħa t-tniġġis superfiċjali minn karkassi 
tat-tjur ġiet miċħuda. Il-Kummissjoni għalhekk hi mistennija li jirtira l-emendi li 
jikkonċernaw id-definizzjoni tal-laħam tat-tjur.

Il-modifiki l-oħra proposti għar-Regolament dwar l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għal-
laħam tat-tjur jinżammu u jikkonċernaw, kif imsemmi, l-estensjoni tal-ambitu sabiex jinkludi 
preparazzjonijiet u prodotti tal-laħam tat-tjur, u l-laħam tat-tjur fis-salmura, li saru aktar 
komuni fil-kummerċ.

Hu propost li l-prinċipju li l-laħam tat-tjur li jinbiegħ "frisk" m’għandux ikun ġie ffriżat qabel 
jissaħħaħ sabiex ikopri wkoll il-preparazzjonijiet u l-prodotti magħmula mil-laħam tat-tjur.

Ir-rapporteur ma jaqbilx ma din il-modifika, peress li mhijiex konformi mad-definizzjoni ta ' 
"laħam frisk" fil-punt 1.10 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-29 April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-
ikel li joriġina mill-annimali.

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:
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Emenda 1

Proposta għal regolament –– att li jemenda
Anness – parti 2 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Parti B – Anness XIV – Part II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. preparazzjoni ta’ laħam li ntużat id-
definizzjoni “laħam tat-tjur frisk” skond 
dan ir-Regolament. "prodott b'bażi ta' 
laħam tat-tjur frisk":

imħassra

Or. en
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