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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi fuq il-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux maħsuba għall-
konsum mill-bniedem (Regolament dwar prodotti sekondarji ta’ l-annimali)
(KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0345),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 152(4)(b) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0220/2008),

– wara li kkonsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A6-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Barra minn hekk, biex jiġu evitati r-
riskji li jinħolqu minn annimali selvaġġi, 
karkassi jew partijiet ta' karkassi ta' dawn l-
annimali ssuspettati li huma infettati 
b'marda li tittieħed għandhom ikunu 
suġġetti għar-regoli stipulati f’dan ir-
Regolament. Din l-inklużjoni ma 
għandhiex timplika obbligu li jinġabru u 
jintremew l-iġsma ta’ annimali selvaġġi li 
mietu jew li ġew ikkaċċjati fl-ambjent 
naturali tagħhom. Jekk tiġi osservata 

(13) Barra minn hekk, biex jiġu evitati r-
riskji li jinħolqu minn annimali selvaġġi, 
karkassi jew partijiet ta' karkassi ta' dawn l-
annimali ssuspettati li huma infettati 
b'marda li tittieħed għandhom ikunu 
suġġetti għar-regoli stipulati f’dan ir-
Regolament. Din l-inklużjoni ma 
għandhiex timplika obbligu li jinġabru u 
jintremew l-iġsma ta’ annimali selvaġġi li 
mietu jew li ġew ikkaċċjati fl-ambjent 
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prattika tajba tal-kaċċa, l-intestini u 
partijiet oħra tal-ġisem ta’ għasafar tal-
kaċċa selvaġġi jistgħu jintremew b’mod 
sikur fuq il-post. Il-prodotti sekondarji ta’ 
l-annimali minn għasafar tal-kaċċa 
għandhom ikunu suġġetti biss għad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
safejn il-leġiżlazzjoni dwar l-iġjene ta’ l-
ikel tapplika għat-tqegħid fis-suq ta’ 
għasafar tal-kaċċa bħal dawn u tinvolvi 
operazzjonijiet imwettqa minn 
stabbilimenti li jżommu l-għasafar tal-
kaċċa.

naturali tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-"prattika tajba tal-kaċċa" huwa kunċett legali wiesa' li kif inhu ma jeżistix fil-liġi tal-kaċċa. 
Ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 12(2)(a).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Biex tinżamm il-konsistenza tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja, id-definizzjoni 
ta’ annimal ta' l-ilma fl-Artikolu 3(1)(e) 
tad-Direttiva 2006/88/KE ta’ l-
24 ta’ Ottubru 2006 dwar ir-rekwiżiti tas-
saħħa ta’ l-annimali għal annimali ta’ l-
akwakultura u prodotti tagħhom, u dwar 
il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard 
fl-annimali ta’ l-ilma, għandha tintuża 
f'dan ir-Regolament.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu "annimali tal-ilma u l-prodotti sekondarji tagħhom" ikopri annimali tal-ilma 
oħrajn minbarra dawk imsemmija hawn, b'mod partikolari invertebrati fi stadji differenti tal-
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ħajja, bħal larvae tal-insetti u dud, li jintużaw, pereżempju, għall-produzzjoni ta' ikel għall-
annimali domestiċi. Ara wkoll l-Artikolu 3(6) kif emendat.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-operazzjonijiet relatati ma' prodotti 
sekondarji ta' l-annimali li joħolqu livell 
konsiderevoli ta' riskju għas-saħħa 
pubblika u ta' l-annimali għandhom 
jitwettqu biss fi stabbilimenti li ġew 
approvati minn qabel għal operazzjonijiet 
bħal dawn mill-awtorità kompetenti. Din 
il-kundizzjoni għandha tapplika b’mod 
partikolari għal impjanti ta’ l-ipproċessar
u impjanti oħra li jimmaniġġjaw u 
jipproċessaw prodotti sekondarji ta’ l-
annimali mhux trattati. Għandu jkun 
permess li prodotti sekondarji ta’ l-
annimali ta' aktar minn kategorija waħda 
jiġu mmaniġġjati fl-istess stabbiliment 
sakemm tiġi evitata l-kontaminazzjoni 
minn naħa għal oħra. Għandu jkun permess 
ukoll li dawn il-kundizzjonijiet jiġu 
emendati jekk l-ammont ta’ materjal għar-
rimi u l-ipproċessar jiżdided minħabba xi 
tifqigħa kbira ta’ marda, sakemm ikun 
żgurat li l-użu temporanju taħt 
kundizzjonijiet emendati bħal dawn ma 
jwassalx għal propagazzjoni ta’ riskji ta’ 
mard.

(21) L-operazzjonijiet relatati ma' prodotti 
sekondarji ta' l-annimali li joħolqu livell 
konsiderevoli ta' riskju għas-saħħa 
pubblika u ta' l-annimali għandhom 
jitwettqu biss fi stabbilimenti li ġew 
approvati minn qabel mill-awtorità 
kompetenti. Din il-kundizzjoni għandha 
tapplika b’mod partikolari għal 
stabbilimenti tal-ipproċessar  ta' prodotti 
sekondarji mill-annimali u impjanti oħra li 
jimmaniġġjaw u jipproċessaw prodotti 
sekondarji ta’ l-annimali mhux trattati. 
Għandu jkun permess li prodotti sekondarji 
ta’ l-annimali ta' aktar minn kategorija 
waħda jiġu mmaniġġjati fl-istess 
stabbiliment sakemm tiġi evitata l-
kontaminazzjoni minn naħa għal oħra. 
Għandu jkun permess ukoll li dawn il-
kundizzjonijiet jiġu emendati jekk l-
ammont ta’ materjal għar-rimi u l-
ipproċessar jiżdided minħabba xi tifqigħa 
kbira ta’ marda, sakemm ikun żgurat li l-
użu temporanju taħt kundizzjonijiet 
emendati bħal dawn ma jwassalx għal 
propagazzjoni ta’ riskji ta’ mard.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu "impjanti ta’ l-ipproċessar" m'għadux jintuża, filwaqt li t-terminu "stabbiliment 
għall-ipproċessar ta' prodotti secondarji tal-annimali" huwa definit b'mod ċar u stabbilixxa 
ruħu. 
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Id-demel u l-kontenut tas-sistema 
diġestiva ma għandhomx bżonn jintremew, 
sakemm it-trattament korrett jiżgura li l-
mard ma jittieħidx waqt li jiġu applikati 
fuq l-art. Il-prodotti sekondarji ta’ l-
annimali minn annimali li jmutu fir-razzett 
u annimali maqtula biex jinqered il-mard 
għajr TSEs, ma għandhomx jintużaw fil-
katina ta’ l-għalf. Ir-restrizzjoni għandha 
tapplika wkoll għal prodotti sekondarji ta’ 
l-annimali li huma permessi fil-Komunità, 
anki jekk ma jikkonformawx mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja waqt l-
ispezzjoni fuq il-fruntiera tal-Komunità, u 
għal prodotti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti applikabbli matul il-kontrolli 
mwettqa fil-Komunità.

(29) Id-demel u l-kontenut tas-sistema 
diġestiva ma għandhomx bżonn jintremew, 
sakemm it-trattament korrett jiżgura li l-
mard ma jittieħidx waqt li jiġu applikati 
fuq l-art. Il-prodotti sekondarji ta’ l-
annimali minn annimali li jmutu fir-razzett 
u annimali maqtula biex jinqered il-mard, 
ma għandhomx jintużaw fil-katina ta’ l-
għalf. Ir-restrizzjoni għandha tapplika 
wkoll għal prodotti sekondarji ta’ l-
annimali li huma permessi fil-Komunità, 
anki jekk ma jikkonformawx mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja waqt l-
ispezzjoni fuq il-fruntiera tal-Komunità, u 
għal prodotti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti applikabbli matul il-kontrolli 
mwettqa fil-Komunità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal TSEs hawnhekk toħloq konfużjoni. Prodotti sekondarji tal-annimali li huma 
effettwati minn TSEs huma koperti mir-Regolament (KE) Nru 999/2001.

Emenda 5

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 

(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 
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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.

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, id-dokumentazzjoni 
għandha tiġi fformulata b'mod li jiġi 
evitat l-użu dirett tagħhom għal għanijiet 
ta' għalf.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iżnaturament tal-fertilizzanti bl-użu ta' materjal magħmul mill-proteini m'għandux isir 
rekwiżit. L-esperjenza tal-passat uriet li rekwiżit bħal dan, mingħajr ma jiġi definit il-materjal 
adattat, jiġi miżinterpretat mill-pubbliku. Minflok l-iżnaturament għandha tingħata 
dokumentazzjoni li tiggarantixxi t-traċċjabilità.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Skond ir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002, ċerti 
prodotti, speċjalment gwanu, ċerti ġlud li 
jkunu għaddew minn forom partikolari ta' 
trattament bħal ikkunzar, u ċerti trofej tal-
kaċċa, ġew eżentati mir-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament. Għandhom jiġu pprovduti 
eżenzjonijiet simili permezz ta’ miżuri ta’ 
implimentazzjoni, bħal fil-każ ta’ prodotti 
oleokimiċi. Madankollu, biex jinżamm 
livell xieraq ta’ ħarsien tal-katina ta’ l-
għalf, l-operaturi li jimmaniġġjaw 
materjal ta’ Kategorija 1 u Kategorija 2 
għall-manifattura ta’ l-ikel għall-
annimali domestiċi għandhom jibqgħu 
jkunu obbligati li jiksbu l-approvazzjoni.

(63) Skond ir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002, ċerti 
prodotti, speċjalment gwanu, ċerti ġlud li 
jkunu għaddew minn forom partikolari ta' 
trattament bħal ikkunzar, u ċerti trofej tal-
kaċċa, ġew eżentati mir-rekwiżiti ta’ dan 
ir-Regolament. Għandhom jiġu pprovduti 
eżenzjonijiet simili permezz ta’ miżuri ta’ 
implimentazzjoni, bħal fil-każ ta’ prodotti 
oleokimiċi. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun hemm il-possibilità ta' użu ta' materja prima tal-Kategoriji 1 u 2 għall-
produzzjoni ta' ikel għall-annimali domestiċi. Emendi korrispondenti saru fl-Artikolu 22(e)(ii) 
u l-Artikolu 45, subparagrafu 3.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu jappilka
għall-prodotti sekondarji li ġejjin mill-
annimali u prodotti derivati minnhom

1. Dan ir-Regolament għandu japplika
għal:

a) li huma esklużi mill-konsum mill-
bniedem skond il-leġiżlazzjoni tal-
Komunità; jew

a) prodotti sekondarji li ġejjin mill-
annimali u prodotti derivati minnhom li 
huma esklużi mill-konsum mill-bniedem 
skond il-leġiżlazzjoni tal-Komunità; jew

b) li jistgħu jkunu destinati għall-konsum 
mill-bniedem skond il-leġiżlazzjoni tal-
Komunità, iżda skond deċiżjoni minn 
operatur huma destinati għal għanijiet oħra 
għajr għall-konsum mill-bniedem.

b) prodotti li joriġinaw mill-annimali, li 
jistgħu jkunu destinati għall-konsum mill-
bniedem skond il-leġiżlazzjoni tal-
Komunità, iżda skond deċiżjoni minn 
operatur huma destinati għal għanijiet oħra 
għajr għall-konsum mill-bniedem. Din id-
deċiżjoni hija irriversibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk teżisti konfużjoni fid-definizzjonijiet: prodotti sekondarji tal-annimali diġà ġew 
definiti fl-Artikolu 3 bħala esklużi mill-konsum mill-bniedem u prodotti li joriġinaw mill-
annimali biss huma definiti li huma tajba għall-konsum mill-bniedem (Artikolu 3(17)). L-
operaturi m'għandux ikollhom il-possibilità li jerġgħu jqiegħdu fis-suq prodotti li diġà jkunu 
ġew esklużi għall-konsum mill-bniedem.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 a ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) fil-każ ta' annimali salvaġġi ta' l-art, li 
ma jinġabrux wara li jinqatlu, skond prassi 
ta' kaċċa tajba;

ii) fil-każ ta' annimali salvaġġi ta' l-art, li 
ma jinġabrux wara li jinqatlu, skond ir-
rekwiżiti tal-liġi tal-kaċċa;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-"prattika tajba tal-kaċċa" huwa kunċett legali indefinit li kif inhu ma jeżistix fil-liġi tal-
kaċċa.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) ħalib likwidu, colostrum u prodotti li 
ġejjin minnu li jinkisbu, jinżammu, 
jintremew jew jintużaw fl-azjenda ta’ 
oriġini;

d) ħalib, prodotti mill-ħalib u colostrum li 
jinkisbu, jinżammu, jintremew jew 
jintużaw fl-azjenda ta’ oriġini;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika r-regolament biex jinqara aħjar. Il-formulazzjoni tiegħu hija 
konformi mal-Artikolu 20(f). Barra minn hekk, mhuwiex ċar x'wieħed jifhem bit-terminu 
"ħalib likwidu".
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Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) prodotti kimiċi magħmula mix-
xaħmijiet tal-annimali, sakemm ikunu 
prodotti skond il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa possibbli li ssir deroga fir-rigward tal-prodotti kimiċi magħmula mix-xaħmijiet tal-
annimali, peress li skond il-kundizzjonijiet imsemmija fin-nota ta' qiegħ il-paġna r-riskji 
ġejjin mill-prodotti kimiċi għas-saħħa tal-bnedmin u l-annimali huma minimi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "prodotti sekondarji mill-annimali" 
tfisser iġsma jew partijiet ta' annimali, ta' 
annimali mejtin jew prodotti li ġejjin mill-
annimali msemmija fl-Artikoli 11, 12 u 13, 
inklużi oożiti, embrijuni u semen;

(1) "prodotti sekondarji mill-annimali" 
tfisser iġsma jew partijiet ta' annimali, ta' 
annimali mejtin jew prodotti li ġejjin mill-
annimali msemmija fl-Artikoli 11, 12 u 13, 
li mhumiex intenzjonati għall-konsum 
mill-bniedem, inklużi oożiti, embrijuni u 
semen;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-ħsieb li jiġi ċċarat li r-regolament ikopri biss prodptti sekondarji mill-annimali fis-sens 
tal-Artikolu 2(1), id-definizzjoni ta' "prodotti sekondarji mill-annimali" għandha tinkludi 
referenza għall-fatt li ġew esklużi mill-konsum mill-bniedem. Dan juri wkoll konsistenza mad-
definizzjoni użata fir-regolament preċedenti u jevita konfużjoni.
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Emenda 12

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" tfisser annimali li 
jaqgħu taħt speċji li jiġu normalment 
mitmugħa u jinżammu mill-bnedmin għal 
għanijiet li mhumiex dawk ta' trobbija 
f'razzett u li madankollu ma jittiklux;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-UE, għandhom jintużaw id-definizzjonijiet 
eżistenti. Id-definizzjoni magħżula hawnhekk ġejja mill-Artikolu 2(1)(h) tar-Regolament 
preċedenti, ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002. Il-proposta tal-Kummissjoni tirreferi għar-
Regolament (KE) Nru 998/2003, li jinkludi lista li mhijiex komprensiva. Referenzi legali 
kontinwi ma jwasslux sabiex it-test jinqara u jiftiehem b'mod ċar u għalhekk ma 
jikkostitwixxux leġiżlazzjoni tajba.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "annimali akwatiċi" tfisser annimali 
akwatiċi kif iddefiniti fl-Artikolu 3(1)(e) 
tad-Direttiva 2006/88/KE;

(6) "annimali akwatiċi" tfisser kull speċi 
ta' annimal, li dejjem jew il-parti l-kbira 
tal-ħin jgħix fl-ilma, fi kwalunkwe stadju 
tal-ħajja, u l-prodotti derivati minnu; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu "annimali tal-ilma u l-prodotti sekondarji tagħhom" ikopri annimali tal-ilma 
oħrajn minbarra dawk imsemmija hawn, b'mod partikolari invertebrati fi stadji differenti tal-
ħajja, bħal larvae tal-insetti u dud, li jintużaw, pereżempju, għall-produzzjoni ta' ikel għall-
annimali domestiċi. Ara wkoll l-emenda 17.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) "produttur": tfisser kull persuna li 
tipproduċi prodotti sekondarji mill-
annimali jew prodotti derivati;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "produttur" għandha titħassar, peress li l-ewwelnett il-kunċett ma jintużax 
f'dan ir-regolament u t-tininett huwa kopert mid-definizzjoni ta' "operatur".

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) "sterilizzazzjoni bil-pressjoni" tfisser 
l-ipproċessar ta' prodotti sekondarji mill-
annimali, wara tnaqqis fid-daqs tal-
partiċella għal mhux iktar minn 50 mm, 
għal temperatura fil-qalba ta' aktar minn 
133°C għal mhux inqas minn 20 minuta 
minghajr waqfien bi pressjoni assoluta ta' 
mhux inqas minn 3 bar;

(16) "sterilizzazzjoni bil-pressjoni" tfisser 
l-ipproċessar ta' prodotti sekondarji mill-
annimali taħt livelli ta' pressjoni li 
jikkorrispondu mal-parametri stabbiliti 
fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' dettalji tekniċi ma ssegwix is-sistema tad-definizzjonijiet l-oħra.. Id-dettalji 
tekniċi għandhom jiġu stipulati fir-regolament ta' implimentazzjoni, sabiex ikunu jistgħu jsiru 
l-adattamenti meħtieġa taħt il-proċedura komitoloġika.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) "Prodotti li oriġinaw mill-annimali" 
tfisser prodotti miksuba minn annimali u 
prodotti miksuba minn prodotti bħal 
dawn, fosthom annimali ħajjin fejn ikunu 
ppreparati għal dan l-użu;

(17) "Prodotti li oriġinaw mill-annimali"

- ikel li joriġina mill-annimali, inklużi l-
għasel u d-demm,
- molluski ħajjin, ekinodermi ħajjin, 
tunikati ħajjin u gasteropodi ħajjin 
maħsuba għall-konsum mill-bniedem, kif 
ukoll
- prodotti miksuba minn annimali u 
prodotti miksuba minn prodotti bħal 
dawn, fosthom annimali ħajjin fejn ikunu 
ppreparati għal dan l-użu;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-iskop ta' leġiżlazzjoni uniformi u tajba, id-definizzjoni ta' "prodotti li oriġinaw mill-
annimali" użata fil-punt 8.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 għandha tintuża 
hawnhekk ukoll. Dan japplika aktar u aktar peress li operaturi awtorizzati skond ir-
Regolament (KE) Nru 853/2004 ma jeħtiġux approvazzjoni oħra skond ir-regolament sostitut.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) "zona remota" tfisser żona fejn il-
popolazzjoni ta’ l-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 

(23) "zona remota" tfisser żona fejn il-
popolazzjoni ta’ l-annimali tant hija żgħira, 
u fejn l-impjanti jew l-istabbilimenti huma 
tant ’il bogħod li l-arranġamenti meħtieġa 
għall-ġbir u t-trasport ta' prodotti 
sekondarji mill-annimali jkunu onerużi 



PE418.148v01-00 16/58 PR\760933MT.doc

MT

aċċettabbli meta mqabbla ma’ rimi lokali; b’mod mhux aċċettabbli meta mqabbla ma’ 
rimi lokali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika u uniformità tat-test.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 25 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) "karkassi" tfisser il-ġisem ta' 
annimal wara l-qatla u t-tlestija 
(dressing);

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu "karkassa" jintuża bosta drabi, iżda definizzjoni hija nieqsa. Din id-definizzjoni 
ġejja mir-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Emenda 19

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 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) jaraw li l-miżuri skond il-paragrafu 1 
jiġu kkontrollati kontinwament mill-
awtorità kompetenti;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-parti mħassra hija ripetizzjoni tal-paragrafu 1 u għalhekk għandha titneħħa għal raġunijiet 
ta' leġiżlazzjoni tajba. Anki l-garanzija ta' sistema effiċjenti toħroġ direttament mill-paragrafu 
1 tal-Artikolu.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jimpenjaw riżorsi xierqa għat-tħaddim 
ta' din is-sistema.

b) jiżguraw li, fir-rigward ta' prodotti 
sekondarji mill-annimali skond l-Artikoli 
11 u 12 (b) sa (h) ikunu disponibbli riżorsi 
suffiċjenti għall-operaturi tal-
infrastruttura msemmija fil-paragrafu 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Obbligu ta' finanzjament mill-Istati Membri għall-prodotti sekondarji kollha mill-annimali li 
japplika fil-bażi tas-sistema huwa meqjus bħala sproporzjonat; minflok għandu jkun hemm 
rekwiżit ta' finanzjament li jkopri materjal li potenzjalment jista' jwassal għal mard tal-
annimali. 

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Restrizzjonijiet ġenerali dwar is-saħħa ta' 

l-annimali
1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 2(4), 
prodotti sekondarji mill-annimali u 
prodotti derivati ma għandhomx 
jintbagħtu minn azjendi, impjanti jew żoni 
li huma suġġetti għal restrizzjonijiet
a) skond il-leġiżlazzjoni veterinarja tal-
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Komunità; jew
b) minħabba l-preżenza ta' marda serja li 
tittieħed
i) elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 
92/119/KEE; jew
ii) stabbiliti f'lista mfassla mill-
Kummissjoni.
Il-miżuri msemmija fil-punt (b)(ii) li 
tfasslu sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament, billi 
jżidu miegħu, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li hemm referenza għaliha fl-
Artikolu 48(4).
2. Il-Paragrafu 1 ma għandux japplika 
fejn prodotti sekondarji mill-annimali u 
prodotti derivati jintbagħtu skond 
kundizzjonijiet li jridu jiġu adottati mill-
Kummissjoni biex jintlaqa' minn qabel it-
tixrid ta' mard li jittieħed fost il-bnedmin 
jew l-annimali.
Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, billi jżidu miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 48(5).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa żejjed għaliex id-dispożizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-mard tal-
annimali, li huma essenzjalment ibbażati fuq il-liġi tal-UE, jistipulaw fid-dettall liema 
prodotti jistgħu jitneħħew minn zoni ristretti. Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
2(4) huma biżżejjed.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Tqegħid fis-suq ta' prodotti derivati oħra 

barra l-katina tal-għalf
1. L-operaturi jistgħu jqiegħdu fis-suq 
prodotti derivati, ħlief il-prodotti 
msemmija fl-Artikolu 2(3), sakemm:
a) dawn il-prodotti
i) ma jkunux maħsuba għal użu bħala 
materjal ta' għalf għat-tmigħ ta' annimali 
fl-irziezet jew għall-applikazzjoni fuq art 
minn fejn se jieklu dawn l-annimali, jew
ii) ikunu maħsuba għat-tmigħ lill-
annimali tal-pil u
b) jiżguraw il-kontroll ta' riskji lis-saħħa 
pubblika u tal-annimali billi:
i) jintużaw sorsi sikuri b'konformità mal-
Artikolu 42;
ii) jintuża trattament sikur skont l-
Artikolu 43, sakemm is-sorsi sikuri ma' 
joffrux kontroll biżżejjed, jew
iii) jiġi vverifikat li l-prodotti jintużaw biss 
għal użi finali sikuri skond l-Artikolu 44 
meta trattament sikur ma jiżgurax 
kontroll suffiċjenti.
2. L-operaturi jistgħu wkoll iqiegħdu l-
prodotti derivati msemmija fil-paragrafu 1 
fis-suq mingħajr restrizzjonijiet, suġġett 
għal determinazzjoni mill-Kummissjoni 
ta' punt aħħari fil-katina tal-manifattura 
skont il-paragrafu 3, meta dawn il-
prodotti ma jkunux aktar ta' riskju 
sinifikanti lis-saħħa pubblika jew tal-
annimali.
3. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri fir-
rigward tal-kundizzjonijiet li 
jiddeterminaw punt aħħari fil-katina tal-
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manifattura li warajh ma japplikaw l-ebda 
rekwiżiti ta' saħħa pubblika jew tal-
annimali għat-tqegħid fis-suq;

Or. de

(Ara l-Artikolu 41 tal-proposta tal-Kummissjoni)

Ġustifikazzjoni

Prodotti sekondarji mill-annimali jistgħu jiġu pproċessati sal-punt li ma jkun jeżisti l-ebda 
riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali. Il-punt aħħari huwa kunċett kruċjali għar-
regolament ġdid rivedut u jillimita l-kamp ta' applikazzjoni definit fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu 
1. Għal din ir-raġuni, il-punt aħħari għandu jiġi deskritt sa minn din is-sezzjoni, u mhux biss 
fl-Artikolu 41.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) l-ittrattar jew manifattura ta' ikel għall-
annimali domestiċi kif imsemmi fit-tielet 
sottoparagrafu ta' l-Artikolu 45.

f) l-ittrattar jew manifattura ta' ikel għall-
annimali domestiċi

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma joħroġx ċar jekk fabbriki tal-ikel tal-annimali domestiċi jeħtiġux reġistrazzjoni jew 
approvazzjoni. Ara l-Artikoli 6(1)(f), 7(1)(f) u 45 rigward il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza 
tal-għalf.  Approvazzjoni ġenerali għall-manifatturi kollha tal-ikel tal-annimali domestiċi hija 
neċessarja għall-uniformità f'dan is-settur, sabiex jiġu evitati problemi waqt il-kummerċ. Fl-
UE, għaċ-ċertifikati tas-sikurezza iġjenika, operatur approvat lokalment huwa rekwiżit, 
sabiex l-importazzjoni fil-Komunità tiġi approvata.   Barra minn hekk, il-manifattura ta' ikel 
għall-annimali domestiċi magħmula minn materjal tal-Kategoriji 1 u 2 m'għandhiex tkun 
possibbli. Ara wkoll l-Artikolu 22(e).
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 a – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) operazzjonijiet koperti mill-
approvazzjoni jew reġistrazzjoni ta' 
impjanti u stabbilimenti approvati jew 
reġistrati bi qbil ma':

a) operazzjonijiet koperti mill-
approvazzjoni jew reġistrazzjoni ta' 
stabbilimenti bi qbil ma':

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment ta' "stabbilimenti" f'din id-dispożizzjoni mhijiex konformi mas-sistema. Skond ir-
Regolament (KE) Nru 853/2004 jiġu approvati stabbilimenti biss u mhux impjanti. L-istess 
japplika għall-qasam tal-għalf ((KE)Nru 183/2005). It-terminu għandu jintuża b'mod 
uniformi. Dan huwa konsistenti mad-definizzjoni tat-terminu "stabbiliment" fl-Artikolu 3(21).

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) impjanti ta' bijogass u kompost li fihom 
jiġu ttrasformati prodotti sekondarji mill-
annimali jew prodotti derivati bi qbil mal-
parametri standard stabbiliti skond l-
Artikolu 9(c);

c) impjanti ta' bijogass u kompost li 
jipproċessaw prodotti sekondarji mill-
annimali jew prodotti derivati bi qbil mal-
parametri standard stabbiliti skond l-
Artikolu 9(c) fil-miżuri ta' 
implimentazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika, li turi li r-riferenza hija għall-miżuri ta' implimentazzjoni elenkati fl-
Artikolu 9, u mhux argument ċirkolari.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 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).

f) impjanti u stabbilimenti minbarra 
stabbilimenti tal-ikel tal-annimali 
domestiċi, soġġetti għat-Taqsima 2 tal-
Kapitolu VI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħall-Artikolu 6(1)(f), mhuwiex ċar jekk fabbriki li jipproduċu ikel għall-annimali domestiċi 
għandhomx jiġu reġistrati jew approvati. Ara l-Artikoli 6(1)(f), 7(1)(f) u 45 rigward il-
leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza tal-għalf.  Approvazzjoni ġenerali għall-manifatturi kollha tal-
ikel tal-annimali domestiċi hija neċessarja għall-uniformità f'dan is-settur, sabiex jiġu evitati 
problemi waqt il-kummerċ. Fl-UE, għaċ-ċertifikati tas-sikurezza iġjenika, operatur approvat 
lokalment huwa rekwiżit, sabiex l-importazzjoni fil-Komunità tiġi approvata.   Barra minn 
hekk, il-manifattura ta' ikel għall-annimali domestiċi magħmula minn materjal tal-Kategoriji 
1 u 2 m'għandhiex tkun possibbli. Ara wkoll l-Artikolu 22(e). 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) it-trasport ta' prodotti sekondarji mill-
annimali u prodotti derivati tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Reġistrazzjoni obbligatorja ta' operaturi li jittrasportaw prodotti sekondarji mill-annimali 
tipprovdi l-awtoritajiet b'informazzjoni dwar operaturi bħal dawn, u tagħti possibilità ta' 
kontroll u sforzi aktar effettivi biex jiġi evitat li prodotti sekondarji mill-annimali jerġgħu jiġu 
dikjarati bħala ikel waqt li jsir it-trasport. Ara l-Artikolu 7(2).



PR\760933MT.doc 23/58 PE418.148v01-00

MT

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Impjanti u stabbilimenti eżenti minn 
approvazzjoni bi qbil mal-
paragrafu 1(a), (b) u (c) għandhom ikunu 
reġistrati mill-awtorità kompetenti malli 
ssir l-applikazzjoni mill-operatur.

2. Impjanti u stabbilimenti eżenti minn 
approvazzjoni bi qbil mal-paragrafu 1(a), 
(b), (c) u (g) huma soġġetti għall-obbligu 
ta' reġistrazzjoni.

L-applikazzjoni trid tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:

L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni 
għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

a) il-kategorija ta' prodotti sekondarji mill-
annimali li jintużaw;

a) il-kategorija ta' prodotti sekondarji mill-
annimali li jintużaw;

b) in-natura ta' l-operazzjonijiet imwettqa 
bl-użu ta' prodotti sekondarji mill-annimali 
jew prodotti derivati bħala materjal ta' bidu 
li għalihom issir l-applikazzjoni.

b) in-natura ta' l-operazzjonijiet imwettqa 
bl-użu ta' prodotti sekondarji mill-annimali 
jew prodotti derivati bħala materjal ta' bidu 
li għalihom issir l-applikazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika. Referenza għall-Artikolu 7(1)(g), sabiex jiġi ċċarat li operaturi li 
jittrasportaw prodotti sekondarji mill-annimali għandhom jiġu rreġistrati.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 1 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) minnu jgħaddu prodotti sekondarji mill-
annimali u, jekk jinħtieġ b'dan ir-
Regolament jew b'regoli adotatti skond dan 
ir-Regolament, prodotti derivati bi qbil 
mar-rekwiżiti ta' iġjene stabbiliti skond l-
Artikolu 9;

b) minnu jgħaddu prodotti sekondarji mill-
annimali u, jekk jinħtieġ b'dan ir-
Regolament jew b'regoli adotatti skond dan 
ir-Regolament, prodotti derivati bi qbil 
mar-rekwiżiti ta' iġjene stabbiliti skond l-
Anness I għal dan ir-regolament kif ukoll 
l-Artikolu 9;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza iġjenika m'għandhomx jiġu trattati fid-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni, li huma koperti mill-proċedura komitoloġika. Minflok, l-importanza 
tagħhom titlob li jiġu stipulati fit-test prinċipali. Ara wkoll l-Artikolu 9(d)(i).

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Impjanti u stabbilimenti li diġa ġew 
approvati jew reġistrati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002 
għandhom ikunu eżenti mill-ħtieġa ta'  
approvazzjoni jew reġistrazzjoni ulterjuri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija maħsuba biex tnaqqas il-burokrazija mingħajr ma jiżdied ir-riskju. 
Dan saret referenza għalih fl-Artikolu 51 (miżuri tranżitorji), iżda jagħmel aktar sens 
hawnhekk fil-kuntest tal-approvazzjoni.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 9 d i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) rekwiżiti ta' iġjene ġenerali applikabbli 
fi ħdan impjanti u stabbilimenti 
approvati;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza iġjenika m'għandhomx jiġu trattati fid-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni, li huma koperti mill-proċedura komitoloġika. Minflok, l-importanza 
tagħhom titlob li jiġu stipulati fit-test prinċipali. Adattamenti korrispondenti saru fl-Artikolu 
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8(1)(b).

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 11 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) prodotti li ġejjin mill-annimali derivati 
minn annimali li ġew sottomessi għal 
trattament illegali kif iddefinit fl-
Artikolu 1(2)(d) tad-Direttiva 96/22/KE u
l-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 96/23/KE;

c) prodotti li ġejjin mill-annimali derivati 
minn annimali li ġew sottomessi għal 
trattament kuntrarju għad-dispożizzjonijiet
kif iddefinit fl-Artikolu 1(2)(d) tad-
Direttiva 96/22/KE jew l-Artikolu 2(b) tad-
Direttiva 96/23/KE;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "illegali" tidher li mhijiex xierqa f'dan il-kuntest. Għal raġinijiet ta' loġika, il-kelma 
"jew" hija meħtieġa bejn iż-żewġ referenzi għad-direttivi, inkella ikun neċessarju trattament 
skont iż-żewġ dispożizzjonijiet.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 11 e

Test propost mill-Kummissjoni

e) skart mill-kejtering minn mezzi ta’ 
trasport li joperaw internazzjonalment;

e) skart mill-ikel minn mezzi ta’ trasport li 
joperaw internazzjonalment;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija. 
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 12 h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ha) materjal imħassar tal-Kategorija 3 li 
huwa ta' riskju għas-saħħa tal-bnedmin u 
l-annimali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Materjal imħassar li fi stadju preċedenti ġie kklassifikat fil-Kategorija 3, għandu jiġi assenjat 
lill-kategorija 2 jekk ikun ta' periklu għas-saħħa u jiġi trattat b'mod korrispondenti. Ara wkoll 
l-Artikolu 21(c) u l-Artikolu 23(1)(g).

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 13 b – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-partijiet li ġejjin li joriġinaw jew minn 
annimali maqtula f'biċċerija u kkunsidrati 
xierqa għal-qtil għall-konsum mill-
bniedem wara spezzjoni ante-mortem jew 
minn kaċċa maqtula għall-konsum mill-
bniedem skond il-leġiżlazzjoni tal-
Komunità:

b) karkassi jew il-partijiet li ġejjin li 
joriġinaw jew minn annimali maqtula 
f'biċċerija u kkunsidrati xierqa għal-qtil 
għall-konsum mill-bniedem wara spezzjoni 
ante-mortem jew minn kaċċa maqtula 
għall-konsum mill-bniedem skond il-
leġiżlazzjoni tal-Komunità:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha tiddaħħal referenza għall-karkassi għal raġunijiet ta' konformità mal-paragrafu 
(b)(i).
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 13 b ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) irjus ta' tjur ta' l-irziezet; ii) irjus ta' tjur ta' l-irziezet li l-laħam 
tagħhom mhuwiex maħsub għall-konsum 
mill-bniedem;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tagħmilha ċara li ċerti rjus tjur tal-irziezet huma intenzjonati. Wieħed għandu jżomm 
f'moħħu li fl-UE t-tiġieġ kultant jinbiegħu bl-irjus.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 13 b iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) ġlud, bċejjeċ minnhom inklużi; iii) ġlud, bċejjeċ minnhom inklużi, li 
m'għandhomx jintużaw għall-manifattura 
ta' ġelatina jew ikel ieħor maħsub għall-
konsum mill-bniedem;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iġjene tal-ikel hija regolata mir-Regolament (KE) Nru 853/2004; għandu jiġi ċċarat li 
ġelatina (għall-konsum mill-bniedem) m'għandhiex tiġi prodotta minn materjal tal-kategorija 
3. Dan in-nuqqas ta' ftehim wassal għal problemi kbar fil-passat.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 13 c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) demm ta' annimali li ma jkunx wera 
sinjali ta' mard li jittieħed minn dan id-
demm minn bnedmin jew annimali miksub 
minn:

c) demm ta' annimali li ma jkunx wera 
sinjali ta' mard li jittieħed minn demm 
minn bnedmin jew annimali miksub minn:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni li tistipula li m'għandux ikun hemm sinjali ta' mard li jittieħed minn "dan id-
demm" minn bnedmin jew annimali jagħti wieħed x'jifhem li d-demm jiġi analizzat. 
Probabbilment, il-ħsieb hawnhekk huwa tal-ispezzjoni tal-annimali għall-qatla (ispezzjoni 
ante mortem) 

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 13 d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) prodotti sekondarji mill-annimali 
derivati mill-produzzjoni ta’ prodotti 
maħsuba għall-konsum mill-bniedem 
inkluż għadam bix-xaħam imneħħi u qasab 
tas-saqajn;

d) prodotti sekondarji mill-annimali 
derivati mill-produzzjoni ta’ prodotti 
maħsuba għall-konsum mill-bniedem 
inklużi taħlit ta' ħalib imlaħlaħ u għadam 
bix-xaħam imneħħi u qasab tas-saqajn, li 
mhumiex maħsuba aktar għall-
produzzjoni tal-ikel;

Or. de

Ġustifikazzjoni

(1) Permezz tal-emenda għandu jiġi ċċarat li taħlit prodott meta l-ħalib jiġi mlaħlaħ mit-
tagħmir ukoll jaqa' taħt il-kateġorija 3, peress li fil-passat kien hemm diffikultajiet ta' 
demarkazzjoni.

(2) L-iġjene tal-ikel hija regolata mir-Regolament (KE) Nru 853/2004; għandu jiġi ċċarat li 
ġelatina (għall-konsum mill-bniedem) m'għandhiex tiġi prodotta minn materjal tal-kategorija 
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3. Dan in-nuqqas ta' ftehim wassal għal problemi kbar fil-passat.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 13 e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) prodotti li ġejjin mill-annimali, għajr 
għal skart mill-kejtering, li, wara li tqegħdu 
fis-suq għall-konsum mill-bniedem jew 
bħala għalf għall-annimali, ma jibqgħux 
intiżi għal dan il-konsum jew bħala għalf 
minħabba raġunijiet kummerċjali jew 
minħabba problemi ta' manifattura jew 
difetti fl-ippakkjar jew difetti oħra li 
minnhom ma jiġi ebda riskju għas-saħħa 
pubblika jew dik ta' l-annimali;

e) prodotti li ġejjin mill-annimali, għajr 
għal skart mill-kejtering, li minnhom ma 
jiġi ebda riskju għas-saħħa tal-bniedem 
jew tal-annimali u li, wara li tqegħdu fis-
suq għall-konsum mill-bniedem jew bħala 
għalf għall-annimali, ma jibqgħux intiżi 
għal dan il-konsum jew bħala għalf 
minħabba raġunijiet kummerċjali jew 
minħabba problemi ta' manifattura jew 
difetti fl-ippakkjar jew difetti oħra;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-frażi "li minnhom ma jiġi ebda riskju għas-saħħa pubblika u dik tal-annimali" qed tiġi 
mċaqalqa biex jiġi ċċarat li r-referenza hija għall-iskart mill-kejtering; 

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 13 h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) prodotti sekondarji friski minn annimali 
akwatiċi li joriġinaw minn impjanti jew 
stabbilimenti li jimmanifatturaw prodotti 
għall-konsum mill-bniedem;

h) prodotti sekondarji minn annimali 
akwatiċi li joriġinaw minn impjanti jew 
stabbilimenti li jimmanifatturaw prodotti 
għall-konsum mill-bniedem;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "friski" għandha titħassar. Ma jidhirx għal liema raġuni prodotti sekondarji mill-
annimali akwatiċi li mhumiex aktar friski għandhom jiġu esklużi. Barra minn hekk, il-kunċett 
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ta' kemm prodott huwa frisk huwa miftuħ għal interpretazzjoni wiesgħa u ma jistax jiġi definit 
permezz ta' kriterji oġġettivi.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 13 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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iġsma tal-annimali mejta, bl-eċċeżżjoni ta' flieles ta' ġurnata maqtula għal raġunijiet 
kummerċjali, jistgħu jiġu kklassifikati biss fil-Kategorija 2.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 13 l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l) ġlud, qawqab, rix, suf, qrun, xagħar u pil 
li joriġinaw minn annimali mejtin li ma 
wrewx sinjali ta’ xi marda li tittieħed 
permezz ta' dan il-prodott mill-bnedmin 
jew mill-annimali għajr dawk imsemmija 
fil-punt (c);

l) ġlud, qawqab, rix, suf, qrun, xagħar u pil 
li joriġinaw minn annimali mejtin li ma 
wrewx sinjali ta’ xi marda li tittieħed 
permezz ta' dan il-prodott mill-bnedmin 
jew mill-annimali għajr dawk imsemmija 
fil-punt (b);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Evidentement, ir-referenza hawn hija għall-punt (b) u mhux (c).



PR\760933MT.doc 31/58 PE418.148v01-00

MT

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 13 m a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) skart min-negozji tal-bejgħ bl-imnut 
u bl-ingrossa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skart min-negozji tal-bejgħ bl-imnut u l-ingrossa iġib miegħu riskji bħall-iskart mill-
kejtering, u għalhekk għandu jiġi definit b'mod espliċitu bħala materjal tal-istess kategorija. 
Jekk il-materjal ikun tħassar, l-emenda għall-Artikolu 12(i) (ġdid) tiggarantixxi li materjal 
bħal dan jiġi assenjat għall-Kategorija 2.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull min jikkunsinna, iġorr jew jirċievi 
prodotti sekondarji mill-annimali jew 
prodotti derivati għandu jżomm reġistru 
tal-kunsinni u dokumenti kummerċjali jew 
ċertifikati ta' saħħa rilevanti.

1. Kull operatur li jikkunsinna, iġorr jew 
jirċievi prodotti sekondarji mill-annimali 
jew prodotti derivati għandu jżomm 
reġistru tal-kunsinni u dokumenti 
kummerċjali jew ċertifikati ta' saħħa 
rilevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tal-kliem għandha tkun: "kull operatur....", peress li l-kunċett ta' "persuna" 
mhuwiex definit, filwaqt li "operatur" huwa definit fl-Artikolu 2(12).
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Impjanti li jipproċessaw prodotti 
sekondarji mill-annimali, impjanti għat-
trasformazzjoni ta' prodotti sekondarji mill-
annimali f'bijogass u kompost u impjanti li 
minnhom jgħaddu aktar minn kategorija 
waħda ta' prodotti sekondarji mill-annimali 
għandhom jiżviluppaw il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 1 skond il-
prinċipji tas-sistema ta' analiżi ta' periklu u 
l-punti kritiċi ta' kontroll (HACCP).

3. Impjanti li jipproċessaw prodotti 
sekondarji mill-annimali, impjanti għat-
trasformazzjoni ta' prodotti sekondarji mill-
annimali f'bijogass u kompost u impjanti li 
minnhom jgħaddu aktar minn kategorija 
waħda ta' prodotti sekondarji mill-annimali 
għandhom jiżviluppaw proċedura jew 
bosta proċeduri, li huma bbażati fuq il-
prinċipji tas-sistema ta' analiżi ta' periklu u 
l-punti kritiċi ta' kontroll (HACCP) skont 
il-paragrafu 1.

L-operaturi ta' impjanti bħal dawn 
għandhom b'mod partikolari:

L-operaturi ta' impjanti bħal dawn 
għandhom b'mod partikolari:

a) jidentifikaw u jikkontrollaw il-punti 
kritiċi ta’ kontroll fl-impjanti;

a) L-identifikazzjoni ta' kwalunkwe 
periklu li għandu jiġi evitat, eliminat jew 
imnaqqas għal livelli aċċettabbli;

b) jistabbilixxu u jimplimentaw metodi 
għall-monitoraġġ u l-ivverifikar tal-punti 
kritiċi ta’ kontroll;

b) l-identifikazzjoni tal-punti kritiċi ta' 
kontroll fil-mument jew mumenti li fih 
jew fihom il-kontroll huwa essenzjali biex 
ikun evitat jew eliminat periklu jew biex 
dan jitnaqqas għal livelli aċċettabbli;

c) fejn il-prodott derivat mill-ipproċessar 
ma jintremix direttament fl-istess sit 
permezz ta' inċenerazzjoni, ko-
inċenerazzjoni, kombustjoni jew xi 
metodu alternattiv ta' rimi awtorizzat 
skond l-Artikolu 22(a), jieħdu kampjuni 
rappreżentattivi biex jikkontrollaw il-
konformità:

c) li jiġu stabbiliti limiti kritiċi f'punti 
kritiċi ta' kontroll li jisseparaw dak li hu 
aċċettabbli minn dak li mhux aċċettabbli 
għall-prevenzjoni, l-eliminazzjoni jew it-
tnaqqis ta' perikli identifikati;

i) ta' kull lott ipproċessat skond l-
istandards, b'mod partikolari rigward 
metodi ta' pproċessar u sikurezza 
mikrobijoloġika tal-prodott aħħari, li ġew 
stabbiliti f'miżuri li ġew adottati skond il-
paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu,
ii) mal-livelli massimi permessi ta’ residwi 
fiżiċi u kimiċi stabbiliti fil-leġislazzjoni 
tal-Komunità;
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d) jirreġistraw ir-riżultati tal-kontrolli u t-
testijiet imsemmija fil-punti (b) u (c), 
skond kif ikun applikabbli, u jżommuhom 
għal perjodu ta’ millinqas sentejn biex 
jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet 
kompetenti;

d) li jiġu stabbiliti u implimentati 
proċeduri effikaċi ta' sorveljanza fil-punti 
kritiċi ta' kontroll;

da) li jiġu stabbiliti azzjonijiet korrettivi 
meta s-sorveljanza tindika li punt ta' 
kontroll kritiku ma jkunx taħt kontroll;
db) li jiġu stabbiliti proċeduri, li 
għandhom jitwettqu regolarment, biex jiġi 
vverifikat li l-miżuri ddelineati fis-
sottoparagrafi (a) sa (e) qed jaħdmu 
b'mod effikaċi;
dc) li jiġu stabbiliti dokumenti u reġistri 
proporzjonati għan-natura u d-daqs tan-
negozju tal-ikel biex juru l-applikazzjoni 
effettiva tal-miżuri ddelineati fis-
sottoparagrafi (a) sa (f). Meta ssir xi 
modifika fil-prodott, fil-proċess, jew fi 
kwalunkwe stadju, l-operaturi tan-
negozju tal-ikel għandhom jirrevedu l-
proċedura u jagħmlu l-bidliet fiha li 
jkunu meħtieġa.

e) jintroduċu sistema li tiżgura t-
traċċabbiltà ta’ kull lott mibgħut.

e) li tiġi stabbilita sistema li tiżgura t-
traċċabbiltà ta’ kull lott mibgħut.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tat-test meħuda mir-Regolament dwar l-iġjene ġiet inkorporata biex it-test 
ikun jinftiehem aħjar u biex l-implimentazzjoni tiegħu tiġi ssimplifikata. 

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) it-tmigħ ta’ annimali terrestri ta' speċi bi
proteina pproċessata mill-annimali derivata 
minn iġsma jew partijiet ta’ iġsma ta’ 

a) it-tmigħ ta’ annimali terrestri ta' speċi 
minbarra annimali bil-pil bi proteina 
pproċessata mill-annimali derivata minn 
iġsma jew partijiet ta’ iġsma ta’ annimali 
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annimali ta’ l-istess speċi; ta’ l-istess speċi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tmigħ tal-annimali bil-pil bi proteina pproċessata mill-annimali skont l-Artikolu 18(2)(a) u 
r-rigħi fuq art fertilizzata organikament jew it-tmigħ ta' annimali bi qtugħ minnha huma 
kwistjonijiet fundamentali li jittratta r-regolament. Dawn m'għandhomx jiġu regolati minn 
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 18(2). L-Artikolu 18(2), għalhekk, 
għandu jitħassar u għandhom isiru emendi korrispondenti fil-paragrafu 1.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) it-tmigħ ta' annimali tat-trobbija bi 
ħxejjex, jew direttament meta jirgħu jew 
bit-tmigħ ta' ħxejjex maqtugħa, minn art li 
fuqha ġew applikati fertilizzanti organiċi 
jew sustanzi li jtejjbu l-ħamrija, għajr għal 
demel;

c) it-tmigħ ta' annimali tat-trobbija bi 
ħxejjex, jew direttament meta jirgħu jew 
bit-tmigħ ta' ħxejjex maqtugħa, minn art li 
fuqha ġew applikati fertilizzanti organiċi 
jew sustanzi li jtejjbu l-ħamrija, għajr għal 
demel, sakemm il-qtugħ jew ir-rigħi isir 
wara perjodu ta' stennija, li jiżgura 
kontrolli xierqa għas-saħħa tal-bnedmin 
u l-annimali u jkun mill-inqas ta' 21 jum;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kompost ta' kwalità għolja u fertilizzant organiku fuq art li tintuża għall-biedja 
għandu jkun possibbli sabiex ir-riżorsi jintużaw b'mod sostenibbli. Id-direttiva attwali, 
għalhekk, issemmi perjodu ta' 21 jum. Izda, peress li l-effett ta' perjodu ta' stennija jista' 
jiddependi mit-temp, għandu jiġi stipulat perjodu ta' mhux anqas minn 21 jum adattat għar-
riskju. Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 18(2).
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tistipula regoli ta' 
implimentazzjoni biex tiżgura l-
applikazzjoni uniformi tal-projbizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 1, u miżuri li 
jippermettu:

imħassar

a) it-tmigħ bi proteina pproċessata mill-
annimali derivata minn iġsma jew 
partijiet ta’ iġsma ta’ annimali ta’ l-istess 
speċi lil annimali tal-pil, b'deroga mill-
paragrafu 1(a); u
b) it-tmigħ ta' annimali tat-trobbija bi 
ħxejjex minn art li fuqha ġew applikati 
fertilizzanti organiċi jew sustanzi li jtejbu 
l-ħamrija, sakemm ir-rigħi jew il-qtugħ 
iseħħ wara perjodu ta' stennija li jiżgura 
kontroll xieraq ta' riskji għas-saħħa 
pubblika u dik ta' l-annimali, b'deroga 
mill-paragrafu 1(c).
Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament, billi jżidu miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 48(4).

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tmigħ tal-annimali bil-pil bi proteina pproċessata mill-annimali skont l-Artikolu 18(2)(a) u 
r-rigħi fuq art fertilizzata organikament jew it-tmigħ ta' annimali bi qtugħ minnha huma 
kwistjonijiet fundamentali li jittratta r-regolament. Dawn m'għandhomx jiġu regolati minn 
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 18(2). L-Artikolu 18(2), għalhekk, 
għandu jitħassar u għandhom isiru emendi korrispondenti fil-paragrafu 1.
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 19 d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) fil-każ ta' materjal ta' Kategorija 1 
imsemmi fl-Artikolu 11(c), jgħaddi minn 
proċess ta' diżintossifikazzjoni ddefinit 
skond l-Artikolu 8(2) tad-
Direttiva 2002/32/KE, u użat skond l-
Artikolu 21(c), (d) u (e);

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu l-konsegwenza li l-materjal tal-Kategorija 1 jista' jintuża bħala 
materja prima għall-għalf. Fil-qafas ta' dan ir-regolament ċertu materjal tal-Kategorija 3 
biss għandu jkun jista' jiġi pproċessat bħala għalf.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 21 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jiġi pproċessat f'impjant approvat, ħlief 
fil-każ ta' materjal li jkun inbidel 
minħabba dekompożizzjoni, tniġġis jew 
taħsir b'mod li jippreżenta riskju mhux 
aċċettabbli għas-saħħa pubblika jew dik 
ta' l-annimali, u jintuża:

c) jiġi pproċessat u jintuża f'impjant 
approvat

Or. de

Ġustifikazzjoni

Materjal tal-Kategorija 3 bħala definizzjoni ma jistax "jippreżenta riskju mhux aċċettabbli 
għas-saħħa pubblika jew dik ta' l-annimali". Bħala kjarifika, għaldaqstant, l-Artikolu 12(i) 
(ġdid) jiddefinixxi "materjal imħassar", li qabel kien assenjat għall-Kategorija 3, bħala 
materjal tal-Kategorija 2.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 21c i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) bħala materjal ta' għalf għall-annimali 
tat-trobbija jew għat-tmigħ ta' annimali 
tat-trobbija għajr għal annimali tal-pil, u 
jitqiegħed fis-suq skond l-Artikolu 24, ħlief 
fil-każ ta' materjal imsemmi fl-
Artikolu 13(l) u (m);

i) bħala materjal ta' għalf għall-annimali 
tat-trobbija u jitqiegħed fis-suq skond l-
Artikolu 24, ħlief fil-każ ta' materjal 
imsemmi fl-Artikolu 13(l) u (m);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar liema annimali huma mifhuma bil-frażi "jew għat-tmigħ ta' annimali tat-
trobbija għajr għal annimali tal-pil"; din hija ovvjament ripetizzjoni. Jekk din il-parti tiġi 
mħassra, joħroġ ċar li materjal tal-Kategorija 3 jista' jintuża kemm bħala materja prima 
għall-għalf u direttament bħala għalf għall-annimali bil-pil. Ara wkoll l-Artikoli 23(1)(f), 
24(1) u 41(1)(a).

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 21 c ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) għat-tmigħ lill-annimali tal-pil; jew ii) għat-tmigħ lill-annimali tal-pil

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-emenda għall-Artikolu 21(c)(iii)(a).
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 21 c iii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) għat-tmigħ tal-annimali domestiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Artikolu 22(e).

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 21 h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ha) applikat għal art mingħar 
ipproċessar, fil-każ ta' ħalib, prodotti fuq 
bażi tal-ħalib u colostrum;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan huwa maħsub biex jiċċara li huwa possibbli li jiġi applikat fuq l-art il-materjal imsemmi 
anki jekk ikun materjal mill-Kategorija 3. L-Artikolu 20(f) diġà jippermetti l-applikazzjoni 
għall-Kategorija 2.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 21 h b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

hb) fil-każ tal-iskart mill-kejtering kif 
imsemmi fl-Artikolu 13(m), ittrasformat 
f'impjant tal-bijogass jew li jipproduċi l-
kompost skont il-proċedura regolatorja 
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msemmija fl-Artikolu 48(3) jew, sakemm 
jiġi adottati regoli bħal dawn, skont il-liġi 
nazzjonali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva attwalment fis-seħħ tippermetti r-regolament nazzjonali fl-użu tal-iskart mill-
kejtering fl-impjanti tal-bijogass jew li jipproduċu l-kompost. Sakemm jiġu adottati 
dispożizzjonijiet effiċjenti Komunitarji, il-liġi attwalment fis-seħħ għandha tibqa' tapplika.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 22 e ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jintuża għat-tmigħ lill-annimali 
domestiċi;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni li tippermetti lill-Istati Membri jaċċettaw l-użu ta' materjal mhux ipproċessat 
tal-Kategoriji 2 jew 3 biex jintuża bħala ikel għall-annimali domestiċi tikser il-prinċipju ta' 
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar prodotti sekondarji mill-annimali u jista' jkollha l-
konsegwenza li t-tmigħ tal-annimali ma jkunx ikkontrollat b'mod xieraq. Materjal mhux 
ipproċessat tal-Katergorija 2 m'għandux jiġi mitmugħ lill-annimali domestiċi; għal din ir-
raġuni l-punt (c)(ii) sar l-Artikolu 21(c)(iv) (ġdid).

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 22 f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) fil-każ ta' materjal ta' Kategorija 3 
imsemmi fl-Artikolu 13(f) u prodotti oħra 
sekondarji mill-annimali li jitneħħew fil-
kors ta' interventi kirurġiċi fuq annimali 
ħajjin, jekk awtorizzati mill-awtorità 

f) fil-każ ta' materjal ta' Kategorija 3 
imsemmi fl-Artikolu 13(f) u prodotti oħra 
sekondarji mill-annimali li jitneħħew fil-
kors ta' interventi kirurġiċi fuq annimali 
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kompetenti, jintremew fuq l-azjenda stess. ħajjin, jintremew fuq l-azjenda stess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma jagħmilx sens li veterinarju jkollu jistaqsi lill-awtoritajiet responsabbli kif jiddisponi mill-
materjal li jifdal wara kull intervent kirurġiku li jagħmel.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-applikazzjoni fuq l-art ta' ċerti 
prodotti sekondarji ta' l-annimali, 
fertilizzanti organiċi u prodotti li jtejbu l-
ħamrija;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 18(1)(c) u l-Artikolu 18(2).

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) il-livell ta' riskju għas-saħħa pubblika 
u ta' l-annimali fir-rigward ta' ċertu 
materjal li tqies inaċċettabbli kif imsemmi 
fl-Artikolu 21(c).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-klassifikazzjoni tal-materjali fil-Kategorija 2 mhuwiex aktar meħtieġ li jiġu 
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adottati dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni. 

Emenda 61

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) il-ħżin, il-ġbir u t-trasport tal-iskart 
mill-kejtering;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-ħżin, il-ġbir u t-trasport tal-iskart mill-kejtering ukoll, għandhom japplikaw 
dispożizzjonijiet uniformi; dan huwa konformi mal-kundizzjonijiet ekonomiċi uniformi fl-UE.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) kundizzjonijiet immirati biex jiżguraw 
it-traċċabilità u l-prevenzjoni ta' 
transkontaminazzjoni li japplikaw għad-
destinazzjoni ta' materjal tajjeb għall-
konsum uman għal finijiet ta' tagħlif jew 
għal użu bħala materjal ta' l-għalf.

b) kundizzjonijiet immirati biex jiżguraw 
it-traċċabilità u l-prevenzjoni ta' 
transkontaminazzjoni li japplikaw għad-
destinazzjoni ta' materjal tajjeb għall-
konsum uman għal finijiet ta' tagħlif jew 
għal użu bħala materjal ta' l-għalf.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma tapplikax għall-verżjoni bil-Malti.
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikunu ġew prodotti skond il-
kundizzjonijiet għall-isterilizzazzjoni tal-
pressjoni jew kundizzjonijiet oħrajn biex 
jiġu pprevenuti riskji għas-saħħa pubblika 
u ta' l-annimali b'konformità mar-rekwiżiti 
tat-Taqsima 2 u kwalunkwe miżuri li ġew 
stipulati b'konformità mal-paragrafu 2 ta' 
dan l-Artikolu.

b) ikunu ġew prodotti skond il-
kundizzjonijiet (għall-isterilizzazzjoni tal-
pressjoni jew kundizzjonijiet oħrajn) biex 
jiġu pprevenuti riskji għas-saħħa pubblika 
u ta' l-annimali b'konformità mar-rekwiżiti 
tat-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu u 
kwalunkwe miżuri li ġew stipulati 
b'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika. Apparti l-isterilizzazzjoni tal-pressjoni, jistgħu jittieħdu miżuri oħra, 
pereżempju, il-pastorizzazzjoni, li tissemma fid-Direttiva attwalment fis-seħħ.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) fil-każ ta' fertilizzanti organiċi u 
prodotti li jtejbu l-ħamrija ġejjin minn 
materjal magħmul mill-protejin, tħalltu 
b'komponent eskluż l-użu sussegwenti tat-
taħlita għal finijiet ta' tagħlif; u

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-Artikolu 25 huwa li fertilizzanti ġejjin minn-proteina tal-annimal ma jitħallux 
jintużaw għall-iskop ta' tmigħ u kif ukoll iservi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 999/2001. Huwa jintroduċi rekwiżit addizzjonali apparti dawk li joħorġu mid-Direttiva 
181/2006/KE. L-Art. 18(1)(c) diġà japplika hawn. L-obbligu ta' mmarkar ġenerali mhuwiex 
realistiku. L-eżempji jinkludu: prodotti mill-qrun  jew id-demm. Fil-każ ta' kompost u 
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digestate mhemmx periklu li jikluh l-annimali tal-irziezet.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) komponenti li jridu jitħalltu ma' 
fertilizzanti organiċi jew prodotti li jtejbu 
l-ħamrija;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-iffissar ta' limiti ta' żmien stabbiliti fl-emenda għall-Artikolu (18)(1)(c), mhemmx bżonn li 
jitħallat materjal ieħor ta' oriġini mill-annimali li jtejjeb il-ħamrija. Ara wkoll il-
ġustifikazzjoni għall-Artikolu 25 (1), (c).

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) kundizzjonijiet supplimentari, bħas-
sustanzi jew il-metodi li jridu jintużaw 
għall-markament u l-proporzjonijiet 
minimi li jridu jiġu osservati fit-tħejjija 
tat-taħlita, sabiex jiġi eskluż l-użu ta' 
fertilizzanti jew prodotti li jtejbu l-ħamrija 
bħal dawn għal finijiet ta' tagħlif.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-iffissar ta' limiti ta' żmien stabbiliti fl-emenda għall-Artikolu (18)(1)(c), mhemmx bżonn li 
jitħallat materjal ieħor ta' oriġini mill-annimali li jtejjeb il-ħamrija. Ara wkoll il-
ġustifikazzjoni għall-Artikolu 25 (1), (c).
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tista', permezz ta' 
deroga mit-Taqsimiet 1 u 2, tawtorizza l-
użu ta' prodotti sekondarji ta' l-annimali u 
prodotti derivati għall-eżibizzjonijiet, u 
għal finijiet dijanjostiċi, edukattivi u ta' 
riċerka skond kundizzjonijiet li jiżguraw il-
kontroll ta' riskji għas-saħħa pubblika u ta' 
l-annimali.

1. L-awtorità kompetenti tista', permezz ta' 
deroga mit-Taqsimiet 1 u 2 ta' dan il-
Kapitolu, tawtorizza l-użu ta' prodotti 
sekondarji ta' l-annimali u prodotti derivati 
għall-eżibizzjonijiet, u għal finijiet 
dijanjostiċi, edukattivi u ta' riċerka skond 
kundizzjonijiet li jiżguraw il-kontroll ta' 
riskji għas-saħħa pubblika u ta' l-annimali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Inkella r-referenza ma tkunx ċara.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tista', b'deroga 
mit-Taqsimiet 1 u 2, tawtorizza, skond 
kundizzjonijiet li jiżguraw il-kontroll ta' 
riskji lis-saħħa pubblika u ta' l-annimali, il-
ġbir u l-użu ta':

1. L-awtorità kompetenti tista', b'deroga 
mit-Taqsimiet 1 u 2 ta' dan il-Kapitolu, 
tawtorizza, skond kundizzjonijiet li 
jiżguraw il-kontroll ta' riskji lis-saħħa 
pubblika u ta' l-annimali, il-ġbir u l-użu ta':

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Inkella r-referenza ma tkunx ċara.
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Emenda 69

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 ta' dan il-
Kapitolu, 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Inkella r-referenza ma tkunx ċara.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tista', permezz ta' 
deroga mit-Taqsimiet 1 u 2, tawtorizza r-
rimi:

1. L-awtorità kompetenti tista', permezz ta' 
deroga mit-Taqsimiet 1 u 2 ta' dan il-
Kapitiolu, tawtorizza r-rimi:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Inkella r-referenza ma tkunx ċara.
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.  Partijiet interessati għandhom jibagħtu 
l-applikazzjoni tagħhom lill-awtorità 
kompetenti ta' l-Istat Membru fejn bi 
ħsiebhom jużaw il-metodu alternattiv.

2. Partijiet interessati għandhom jibagħtu l-
applikazzjoni tagħhom lill-awtorità 
kompetenti ta' l-Istat Membru fejn bi 
ħsiebhom jużaw il-metodu alternattiv. L-
applikazzjonijiet għandhom jiġu trattati 
b'mod kunfidenzjali sakemm tittieħed 
deċiżjoni finali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet interessati għandu jkollhom interess ekonomiku li jissottomettu applikazzjoni, u 
għalhekk, m'għandux ikun posssibbli li applikanti oħra jispezzjonaw dawn l-applikazzjonijiet.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha tivvaluta 
fi żmien xahrejn wara li taslilha 
applikazzjoni mimlija, jekk l-applikazzjoni 
tkunx konformi mal-format standard għall-
applikazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 10. 

3. L-awtorità kompetenti għandha tivvaluta 
fi żmien xahar wara li taslilha 
applikazzjoni mimlija, jekk l-applikazzjoni 
tkunx konformi mal-format standard għall-
applikazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 10.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta' xahar għandu jkun biżżejjed biex applikazzjoni tiġi eżaminata sabiex tkun 
konformi mal-forma standardizzata. Aktar żmien iżomm il-proċess sħiħ aktar milli huwa 
meħtieġ.
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. F'każijiet ġustifikati kif xieraq fejn l-
Awtorità titlob tagħrif addizzjonali mill-
applikanti, il-perjodu stipulat fil-
paragrafu 5 jista' jkun sospiż.

6. F'każijiet ġustifikati kif xieraq fejn l-
Awtorità titlob tagħrif addizzjonali mill-
applikanti, il-perjodu stipulat fil-
paragrafu 5 jista' jkun sospiż.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma japplikax għall-verżjoni Maltija.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandha 
b'intervalli regolari twettaq kontrolli u 
superviżjoni uffiċjali f'impjanti u 
stabbilimenti approvati jew reġistrati u fi 
stabbilimenti li ngħata xi tagħrif dwarhom 
skond l-Artikolu 40(3).

1. L-awtorità kompetenti għandha 
b'intervalli regolari twettaq kontrolli u 
superviżjoni uffiċjali f'impjanti u 
stabbilimenti approvati jew reġistrati, fuq 
kunsinni mwassla fi Stati Membri oħra, 
importazzjonijiet, materjal fi tranżitu u 
esportazzjonijiet, kif ukoll fi stabbilimenti 
li ngħata xi tagħrif dwarhom skond l-
Artikolu 40(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiddaħħal il-kliem "fuq kunsinni mwassla fi Stati Membri oħra, 
importazzjonijiet, materjal fi tranżitu u esportazzjonijiet" għaliex fil-qafas ta' kontroll 
komprensiv tar-riskji, għandhom isiru ispezzjonijiet mhux biss tal-impjanti u l-istabbilimneti 
iżda wkoll fuq il-merkanzjija li tiġi ttrasportata (ara, p.e. l-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) 
Nru 1013/2006).
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 b ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– għal raġunijiet marbuta ma' l-
infrastruttura ta' l-impjant

– għal raġunijiet marbuta mal-istruttura ta' 
l-impjant jew tal-istabbiliment

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu "infrastruttura" huwa wiesa' wisq; operatur ma jistax jinżamm risponsabbli għall-
infrastruttura tal-impjant jew l-istabbiliment tiegħu. 

Emenda 76

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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar għall-operatur liema kundizzjonijiet speċifiċi jrid jissodisfa. Dan huwa ta' 
ġid għas-sikurezza fl-ippjanar.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta' deroga mill-paragrafi 1 sa 4, 
il-prodotti sekondarji ta' l-annimali jew 
prodotti derivati msemmija hemmhekk li 

5. Permezz ta' deroga mill-paragrafi 1 sa 4, 
il-prodotti sekondarji ta' l-annimali jew 
prodotti derivati msemmija hemmhekk li 
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tħalltu jew ġew ikkontaminati ma' 
kwalunkwe skart elenkat bħala perikoluż 
fid-Deċiżjoni 2000/532/KE għandhom 
jintbagħtu lejn Stati Membri oħrajn 
suġġetti għar-rekwiżiti tar-
Regolament (KE) Nru 1013/2006.

tħalltu jew ġew ikkontaminati ma' skart 
għandhom jintbagħtu lejn Stati Membri 
oħrajn suġġetti għar-rekwiżiti tar-
Regolament (KE) Nru 1013/2006.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija ta' "elenkat bħala perikoluż fid-Deċiżjoni 2000/532/KE" hija meħtieġa biex jiġi 
żgurat li prodotti sekondarji mill-annimali li l-esportazzjoni tagħhom hija pprojbita skont l-
Artikolu 36 tar-Regolament (KE) No 1013/2006 (p.e. l-iskart domestiku) ma jistgħux jiġu 
mħallta u esportati. Ara wkoll: l-Artikolu 35(2)(b) u l-Artikolu 37(5)(b).

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) prodotti sekondarji ta' l-annimali jew 
prodotti derivati jew kontaminati bi 
kwalunkwe skart elenkat bħala perikoluż 
fid-Deċiżjoni 2000/532/KE għandu jseħħ 
biss suġġett għar-rekwiżiti tar-
Regolament (KE) Nru 1013/2006;

b) prodotti sekondarji ta' l-annimali jew 
prodotti derivati jew kontaminati bi skart 
għandu jseħħ biss suġġett għar-rekwiżiti 
tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija ta' "elenkat bħala perikoluż fid-Deċiżjoni 2000/532/KE" hija meħtieġa biex jiġi 
żgurat li prodotti sekondarji mill-annimali li l-esportazzjoni tagħhom hija pprojbita skont l-
Artikolu 36 tar-Regolament (KE) No 1013/2006 (p.e. l-iskart domestiku) ma jistgħux jiġu 
mħallta u esportati. Ara wkoll: L-Artikolu 33(5) u 37(5)(b).
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Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 5 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) prodotti sekondarji ta' l-annimali jew 
prodotti derivati jew kontaminati bi 
kwalunkwe skart elenkat bħala perikoluż 
fid-Deċiżjoni 2000/532/KE għandu jseħħ 
biss suġġett għar-rekwiżiti tar-
Regolament (KE) Nru 1013/2006.

b) prodotti sekondarji ta' l-annimali jew 
prodotti derivati jew kontaminati bi skart 
għandu jseħħ biss suġġett għar-rekwiżiti 
tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija ta' "elenkat bħala perikoluż fid-Deċiżjoni 2000/532/KE" hija meħtieġa biex jiġi 
żgurat li prodotti sekondarji mill-annimali li l-esportazzjoni tagħhom hija pprojbita skont l-
Artikolu 36 tar-Regolament (KE) No 1013/2006 (p.e. l-iskart domestiku) ma jistgħux jiġu 
mħallta u esportati. Ara wkoll: L-Artikolu 33(5) u 35(2)(b).

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41 imħassar
Tqegħid fis-suq ta' prodotti derivati oħra 

barra l-katina tal-għalf
1. L-operaturi jistgħu jqiegħdu fis-suq 
prodotti derivati, ħlief il-prodotti 
msemmija fl-Artikolu 2(3), sakemm:
a) dawk il-prodotti
i) ma jkunux maħsuba għal użu bħala 
materjal ta' għalf għat-tmigħ ta' annimali 
fl-irziezet jew għall-applikazzjoni fuq art 
minn fejn se jieklu dawn l-annimali, jew
ii) ikunu maħsuba għat-tmigħ lill-
annimali tal-pil;
b) jiżguraw il-kontroll ta' riskji lis-saħħa 
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pubblika u ta' l-annimali billi:
i) jintużaw sorsi sikuri b'konformità ma' 
l-Artikolu 42;
ii) jintuża trattament sikur skont l-
Artikolu 43, sakemm is-sorsi sikuri ma' 
joffrux kontroll biżżejjed, jew
iii) jiġi vverifikat li l-prodotti jintużaw biss 
għal użi finali sikuri skond l-Artikolu 44 
meta trattament sikur ma jiżgurax 
kontroll suffiċenti.
2. L-operaturi jistgħu wkoll iqiegħdu l-
prodotti derivati msemmija fil-paragrafu 1 
fis-suq mingħajr restrizzjonijiet, suġġett 
għal determinazzjoni mill-Kummissjoni 
ta' punt aħħari fil-katina tal-manifattura 
skond l-Artikolu 46(2)(a), meta dawn il-
prodotti ma jibqgħu jponu l-ebda riskju 
sinifikanti lis-saħħa pubblika jew ta' l-
annimali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Prodotti sekondarji mill-annimali jistgħu jiġu pproċessati sal-punt li ma jkun jeżisti l-ebda 
riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali. Il-punt aħħari huwa kunċett kruċjali għar-
regolament ġdid rivedut u jillimita l-kamp ta' applikazzjoni definit fis-Sezzjoni 1 tal-Kapitolu 
1. Għal din ir-raġuni, il-punt aħħari għandu jiġi deskritt sa minn din is-sezzjoni, u mhux biss 
fl-Artikolu 41. Ara wkoll l-emenda li tinserixxi l-Artikolu 5 a (ġdid).

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 51 imħassar
Miżura tranżitorja

Impjanti, stabbilimenti u utenti approvati 
jew irreġistrati skond ir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002 qabel 
[id-data ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament] għandu jitqies bħala 
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approvat jew irreġistrat, kif meħtieġ, 
skond dan ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jinftiehem aħjar dan ġie mċaqlaq għall-artikolu 8(4). Approvazzjoni ta' utenti skond ir-
Regolament (KE) Nru 1774/2002 mhijiex possibbli, peress li l-kunċett ma jeżistix hemmhekk.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Anness I (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti ta' iġjene ġenerali għall-
immaneġġjar u l-ipproċessar ta' prodotti 

sekondarji mill-annimali
Taqsima 1

Rekwiżiti ta' iġjene għall-immaneġġjar ta' 
materjal tal-Kategoriji 1, 2 u3 f'impjanti 

intermedjarji
Kapitolu I

Rekwiżiti ta' iġjene għal materjal tal-
Kategorija 3 f'impjanti intermedjarji

1. L-impjant m'għandux jintuża għal 
operazzjonijiet ħlief biex materjal tal-
Kategorija 3 jiddaħħal, jinġabar, jiġi 
ssortjat, jitqatta', jitkessaħ, jiġi ffriżat fi 
blokok, jinħażen għal żmien qasir u 
jintbagħat bnadi oħra.
2. Il-materjal tal-Kategorija 3 għandu jiġi 
ssortjat b'mod li kull riskju ta' tixrid ta' 
mard tal-annimali jiġi evitat.
3. Tul il-fażi kollha tal-ġbir u l-perjodu ta' 
ħżin, il-materjal tal-Kategorija 3 għandu 
jiġi mmaniġġjat u maħżun separatament 
mill-materjal tal-kategoriji l-oħra sabiex 
jiġi evitat it-tixrid ta' patoġeni.
4. Materjal tal-Kategorija 3 għandu 
jinħażen sewwa u, jekk ikun xieraq, 
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jinżamm fi friġġ jew jiġi ffriżat sakemm 
jintbagħat bnadi oħra.

Kapitolu II
Rekwiżiti ta' iġjene għal materjal tal-

Kategorij1 1 u 2 f'impjanti intermedjarji
1. L-impjant m'għandux jintuża għal 
operazzjonijiet oħra ħlief biex materjal 
tal-Kategoriji 1 u 2 jiddaħħal, jinġabar, 
jiġi mmaniġġjat, jinħażen għal żmien 
qasir u jintbagħat bnadi oħra.
2. Il-materjal tal-Kategoriji 1 u 2 għandu 
jiġi ssortjat b'mod li kull riskju ta' tixrid 
ta' mard tal-annimali jiġi evitat.
3. Tul il-fażi kollha tal-ġbir u l-perjodu ta' 
ħżin, il-materjal tal-Kategorij 1 u 2 
għandu jiġi mmaniġġjat u maħżun 
separatament mill-materjal tal-kategoriji 
l-oħra sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' 
patoġeni.
4. Il-materjal tal-Kategoriji 1 u 2 għandu 
jinħażen kif suppost filwaqt li jinżammu l-
kundizzjonijiet xierqa ta' temperatura sal-
mument meta jintbagħat bnadi oħra.
5. L-ilma li jintrema, sakemm ikun 
possibbli fil-prattika bi sforz xieraq, 
għandu jiġi trattat b'mod li ma jibqgħu l-
ebda patoġeni.

Taqsima II
Rekwiżiti ta' iġjene għall-ipproċessat ta' 

prodotti sekondarji mill-annimali 
f'impjanti tal-ipproċessar

Kapitolu I
Rekwiżiti ta' iġjene ġenerali

1. Il-prodotti sekondari mill-annimali 
għandhom jiġu pproċessati possibilment 
malli jaslu. Sakemm jiġu pproċessati 
għandhom jinħażnu b'mod xieraq.
2. Il-kontenituri u l-vetturi li jintużaw 
għat-trasport ta' materjal mhux 
ipproċessat għandhom jitnaddfu f'post li 
jinżamm apposta għal dan l-iskop. Dan il-
post għandu jkun jinsab u jinbena b'mod 
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li jiġi evitat ir-riskju ta' kontaminazzjoni 
minn patoġeni fi prodotti pproċessati.
3. Persuni li jaħdmu fil-partijiet li ma 
jkunux nodfa, m'għandhom jidħlu fil-
partijiet nodfa, qabel ma jkunu biddlu il-
ħwejjeġ tax-xogħol u ż-żraben tagħhom 
jew qabel ma jkunu ddiżinfettawhom. 
Tagħmir u makkinarju m'għandux 
jiċċaqlaq mill-partijiet mhux nodfa għall-
parti nadifa mingħajr ma jitnaddfu jew 
jiġu diżinfettati qabel. Għandha tiġi 
stabbilita proċedura fir-rigward tal-
moviment tal-persuni sabiex il-moviment 
tal-persuni jiġi kkontrollat u biex jiġi 
spjegat l-użu tajjeb ta' banjijiet għall-ħasil 
tas-saqajn u tar-roti.
4. L-ilma li jintrema mis-settur mhux 
nadif, sakemm ikun possibbli fil-prattika 
bi sforz xieraq, għandu jiġi trattat b'mod 
li ma jibqgħu l-ebda patoġeni.
5. Għandhom jittieħdu miżuri preventivi 
b'mod sistematiku kontra għasafar, 
annimali gerriema, insetti u annimali 
oħra li jagħmlu l-ħsara. Kontroll 
dokumentat għall-annimali li jagħmlu l-
ħsara għandu jkun użat għal dak l-għan.
6. Għandhom jiġu stabbiliti u 
dokumentati proċeduri ta' tindif għall-
partijiet kollha tal-impjant. Għandhom 
ikunu disponibbli tagħmir xieraq u 
materjal għat-tindif.
7. Testijiet tal-iġjene għandhom jinkludu 
eżami regolari tal-ambjent u tat-tagħmir. 
Pjanijiet għall-ispezzjonijiet u r-riżultati 
għandhom jiġu dokumentati u jinżammu 
mill-inqas għal sentejn.
8. L-istallazzjonijiet u t-tagħmir 
għandhom jiżammu f'kundizzjoni tajba u 
kull tagħmir ta' kejl għandu jiġi kkalibrat 
regolarment.
9. Prodotti derivati għandhom jiġu 
mmaniġġjati u maħżuna fl-impjant tal-
ipproċessar b'mod li jiġi evitat it-tixrid ta' 
patoġeni.
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10. Kampjuni ta' prodotti derivati 
maħsuba għall-bijogass jew l-impjant tal-
kompost jew għal-landfilling, li jittieħdu 
eżatt wara t-trattatment tas-sħana, 
għandhom ikunu ħielsa minn spori 
batteriċi patoġeniċi li jirreżistu s-sħana (l-
ebda Clostridium perfringens preżenti fi 
1g tal-prodott).

Kapitolu II
Rekwiżiti speċjali għall-ipproċessar ta' 

materjal tal-Kategorija 3
1. Il-punti kritiċi li fuq il-bażi tagħhom 
jiġi determinat kemm għandu jkun it-
trattament tat-tisħin li għandu jiġi 
applikat fl-ipproċessar għandhom jiġu 
stipulati fid-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni għal dan ir-Regolament 
għal kull metodu ta' pproċessar. Il-punti 
kritiċi li ġejjin għandhom jiġu inklużi:
(a) il-kobor tal-partiċelli tal-materja 
prima;  
(b) it-temperatura li tintlaħaq fil-proċess 
ta' tisħin;
(c) il-pressjoni użata fuq il-materja prima; 
u
(d) it-tul tal-proċess ta' trattament bit-
tisħin jew l-użu ta' sistema kontinwa. 
L-istandards minimi għall-ipproċessar 
għandhom jiġu stabbiliti għal kull punt 
kritiku disponibbli.
2. Għandhom jinżammu rekords għal 
mill-inqas sentejn u dawn għandhom juru 
li l-istandards minimi għall-ipproċessar 
ġew rispettati għal kull punt kritiku.
3. Strumenti ta' kejl jew ta' rekords 
ikkalibrati b'mod preċiż għandhom 
jintużaw biex l-ipproċessar jiġi osservat 
kontinwament. Għandhom jinżammu 
rekords dwar l-informazzjoni miġbura 
mill-ikkalibrar.
4. Qabel l-ipproċessar, prodotti sekondarji 
mill-annimali għandhom jiġu ispezzjonati 
fir-rigward tal-preżenza ta' sustanzi 
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barranin. Jekk dawn jinstabu, għandhom 
jitneħħew immedjatament.
5. Materjal li ma jkunx ġie soġġett 
kompletament għat-trattament ta' tisħin 
speċifikat għandu jerġa' jgħaddi minn 
dan il-proċess ta' tisħin jew jinġabar u 
jerġa' jiġi pproċessat jew jintrema 
b'konformità ma' dan ir-Regolament.

Kapitolu III
Standards tal-ipproċessar għal materjali 

tal-Kategoriji 1 u 2
Minbarra fejn l-awtoritajiet kompetenti 
jitolbu metodu ta' pproċesar imsemmi fl-
Artikolu 19(a)(ii) jew 20(a)(ii) ta' dan ir-
Regolament, il-materjal tal-Kategoriji 1 u 
2 li huwa intenzjonat għall-inċinerazzjoni 
jew koinċinerazzjoni għandu jiġi 
pproċessat b'konformità mal-Kapitolu III 
ta' dan l-anness.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza iġjenika m'għandhomx jiġu trattati fid-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni, li huma koperti mill-proċedura komitoloġika. Minflok, l-importanza 
tagħhom titlob li jiġu stipulati fit-test prinċipali. Ara wkoll l-Artikolu 9(d)(i).
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-kriżijiet numerużi bejn l-1997 u l-2002 (BSE, ħama tad-drenaġġ, dijossina, il-laħam skadut) 
wasslu għall-ħtieġa ta' leġiżlazzjoni Ewropea f'diversi oqsma tad-produzzjoni tal-ikel. 
Partikolarment prodotti li m'għandhomx jintużaw għall-konsum mill-bnedmin ġew fil-mira 
tal-kritika mill-pubbliku. Kien neċessarju speċjalment li l-kunċett "mill-konsumatur għall-
produttur" jiġi kkunsidrat fl-oqsma kollha tal-produzzjoni tal-ikel. Fil-każ ta' kriżi għandu 
jkun possibbli li t-traċċjabilità tal-prodotti tkun iggarantita, biex il-kawża ta' epidemiji tal-
annimali jew kwalunkwe avveniment ta' ħsara lis-saħħa tinsab kemm jista' jkun malajr.  Għal 
dan il-għan il-Parlament Ewropew adotta r-Regolament (KE) Nru 1774/2002, li ilu fis-seħħ 
mill-1 ta' Mejju 2003. Dan ir-Regolament jittratta dispożizzjonijiet dwar l-iġjene għal prodotti 
mill-annimali mhux intenzjonati għall-konsum mill-bniedem. Fil-perjodu wara d-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament, diversi ispezzjonijiet u l-informazzjoni tal-Istati Membri wasslu għar-riżultat 
li ġej: It-traċċjabilità meħtieġa ma kinitx iggarantita f'kull każ. L-interazzjoni tar-regolamenti 
eżistenti mal-leġiżlazzjoni l-oħra tal-Unjoni Ewropea, pereżempju r-regolamenti dwar l-
iġjene, kienet teħtieġ kjarifika. Kien għad baqa' diffikultajiet għal dimarkazzjoni ċara bejn 
prodotti sekondarji mill-annimali tal-biċċerija u prodotti derivati. Biex jiġu ċċarati dawn il-
problemi, kif ukoll oħrajn li kellhom jiġu identifikati, il-Kummissjoni ssottomettiet proposta 
biex temenda r-Regolament (KE) Nru 1774/2002. 

B'mod partikolari kien neċessarju li jiġi ċċarat meta jintemm iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti 
sekondarji mill-annimali. Bl-istess mod kien meħtieġ li tiġi eliminata l-inċertezza legali fir-
rigward tal-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-prodotti sekondarji mill-
annimali mill-annimali ta' kaċċa li jgħixu fin-natura. 

Dan ir-Regolament ġdid huwa maħsub ukoll biex itejjeb l-interazzjoni ma' regolamenti oħra. 
Essenzjalment, wieħed jassumi li r-Regolament il-ġdid għandu jelimina bosta problemi li 
kellu r-regolament ta' qabel. Madankollu, wieħed jistenna li fir-rigward tad-definizzjoni tat-
termini, ġew introdotti definizzjonijiet ġodda li jvarjaw minn dawk tar-regolament preċedenti. 
Dan mhuwiex konformi mal-approċċ koerenti mixtieq.  L-utent, għalhekk, ikollu jidra 
kunċetti ġodda, u din is-sitwazzjoni ma tistax tibqa' tippersisti. Is-soluzzjonijiet li jistgħu 
jinstabu jistgħu jvarjaw ħafna. Jew id-definizzjonijiet għandhom jiġu dokumentati f'dawn ir-
regolamenti, jew isir riferiment għar-regoli eżistenti, pereżempju r-regolamenti dwar l-iġjene. 

Il-Parlament Ewropew jaqbel mal-Kummissjoni li r-Regolament bħala prinċipju għandu jkun 
strument orizzontali. Madanakollu, dan m'għandu jirriżulta f'artikoli li sempliċement jinkludi 
dikjarazzjonijiet ġenerali filwaqt li d-dispożizzjonijiet li huma essenzjali għall-utenti jiġu 
stipulati fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni. Għaldaqstant, il-Parlament jipproponi li 
diversi approċċi fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni jiġu regolati fl-annessi. Mhuwiex 
neċessarju li dawn jinkludu dettalji tekniċi, li għandhom jibqgħu jiġu trattati fid-
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni.

Il-Parlament Ewropew ilu s-snin jiffavorixxi l-eliminazzjoni tal-burokrazija u l-adozzjoni ta' 
dispożizzjonijiet sempliċi biex tużahom, iżda l-proposta tal-Kummissjoni mhux dejjem 
tirrispetta dawn il-prinċipji. Il-proposta, għalhekk, għandha titfassal b'mod differenti, li 
jagħmel id-dispożizzjonijiet aktar ċari u aktar komprensibbli. 
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B'konformità mar-regolamenti preċedenti fil-qafas tal-produzzjoni tal-ikel, l-operaturi 
għandhom jibqgħu jinżammu reponsabbli.

Għandhom jiġu adottati wkoll dispożizzjonijiet biex jiġi stabbilit sa liema punt ir-riserva 
importanti ta' proteina mill-iskart tal-kejtering tista' tintuża bħala ikel għall-annimali jew jekk 
din ir-regola hijiex possibbli għal raġunijiet ta' iġjene.
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