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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Regolament (UE) 2019/6 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali 
veterinarji, li se jissostitwixxi l-qafas legali għall-prodotti mediċinali veterinarji stabbilit bid-
Direttiva 2001/82/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004, se jidħol fis-seħħ fit-
28 ta' Jannar 2022. Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 u d-Direttiva 2001/82/KE li bħalissa 
huma fis-seħħ, u r-Regolament (UE) 2019/6, jikkostitwixxu l-parti sostantiva tal-leġiżlazzjoni 
komprensiva tal-UE dwar l-użu tal-antimikrobiċi fl-agrikoltura u fl-ikel.

L-Artikolu 118 tal-Kapitolu dwar il- "Forniment u Użu" (ta' prodotti mediċinali veterinarji) 
tar-Regolament (UE) 2019/6 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-importazzjoni tal-annimali u 
tal-prodotti tal-annimali minn pajjiżi terzi. B'mod speċifiku, il-paragrafu 1 jistabbilixxi żewġ 
restrizzjonijiet bażiċi fuq l-operaturi f'pajjiżi terzi, applikati simultanjament fl-Unjoni:

• projbizzjoni fuq l-użu ta' antimikrobiċi biex tittejjeb il-prestazzjoni (referenza għall-
Artikolu 107(2)), u

• projbizzjoni fuq l-użu fuq l-annimali ta' antimikrobiċi jew gruppi ta' antimikrobiċi 
ddeżinjati li huma riżervati mil-leġiżlazzjoni tal-UE għat-trattament ta' ċertu mard fil-bniedem 
(referenza għall-Artikolu 37(5)).

L-għan ta' dawk id-dispożizzjonijiet huwa li tinżamm l-effettività tal-antimikrobiċi rilevanti. 
L-użu ta' tali mediċini, fl-ewwel każ globalment għal skopijiet mhux mediċi, u fit-tieni 
wieħed fil-mediċina veterinarja b'mod ġenerali, jista' jirriżulta fl-iżvilupp jew fit-tixrid ta' 
reżistenza mikrobika u b'hekk iwassal għall-effettività mnaqqsa jew ineffettività ta' dawk l-
antimikrobiċi fil-kura ta' infezzjonijiet serji, fil-bnedmin fl-ewwel każ, kif ukoll fl-annimali.

Annimali li jkunu ġew ittrattati bi ksur tal-obbligi msemmija hawn fuq se jkunu pprojbiti milli 
jiġu importati fl-UE, kif se jkunu wkoll il-prodotti minn annimali bħal dawn.

L-Artikolu 118(2) tar-Regolament jiddikjara wkoll li l-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati biex tissupplimenta d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 118 b'regoli dettaljati dwar l-
applikazzjoni tal-paragrafu 1.

Għall-kuntrarju ta' leġiżlazzjoni oħra li tistabbilixxi regoli għall-annimali u għall-prodotti li 
joriġinaw mill-annimali, ir-Regolament (UE) 2019/6 ma fih l-ebda dispożizzjoni bażika dwar 
il-kundizzjonijiet tal-importazzjoni jew dwar il-kontrolli uffiċjali tal-konformità ma' dawk ir-
rekwiżiti tal-importazzjoni.

Minn tmiem l-2019 'il hawn, il-kwistjoni tal-kontrolli uffiċjali fil-katina tal-ikel, inklużi l-
kontrolli fuq l-importazzjonijiet ta' annimali u prodotti tal-annimali, ġiet irregolata mill-qafas 
regolatorju uniformi stabbilit bir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-15 ta' Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa 
biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, tar-regoli dwar is-saħħa u t-
trattament xieraq tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Ir-
Regolament (UE) 2017/625 jifforma l-parti proċedurali tal-leġiżlazzjoni komprensiva tal-UE 
dwar l-użu tal-antimikrobiċi fl-agrikoltura u fl-ikel. Din id-dispożizzjoni tistabbilixxi r-regoli 
proċedurali għat-twettiq tal-kontrolli ta' konformità mal-projbizzjoni tal-użu tal-antimikrobiċi 
fl-agrikoltura u fl-ikel, inklużi l-kontrolli ta' konformità ma' dik il-projbizzjoni fir-rigward tal-
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komoditajiet importati minn pajjiżi terzi.

Madankollu, l-Artikolu 1(4)(c) tar-Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali jiddikjara li dak ir-
Regolament ma japplikax għall-kontrolli uffiċjali għall-verifika tal-konformità mad-
Direttiva 2001/82/KE dwar il-prodotti mediċinali veterinarji. Hekk kif ir-Regolament 
(UE) 2019/6 jidħol fis-seħħ, ir-referenza għad-direttiva ssir referenza għal dak ir-regolament. 
Id-diċitura attwali tal-Artikolu 1(4)(c), għalhekk, teskludi r-Regolament (UE) 2019/6 kollu 
mill-kamp ta' applikazzjoni tiegħu, u b'hekk effettivament jipprevjeni li jsiru kontrolli effikaċi 
fuq il-komoditajiet importati biex jiġi stabbilit jekk fihomx, jew le, antimikrobiċi, jew residwi 
tagħhom, li l-użu tagħhom huwa pprojbit fl-UE skont l-Artikolu 118 tar-"Regolament dwar il-
Prodotti Mediċinali Veterinarji".

Sabiex jiġi żgurat it-tħaddim tas-sistema għall-kontrolli dwar il-konformità mar-regoli dwar l-
użu tal-antimikrobiċi fl-agrikoltura u fl-ikel, inkluż fir-rigward tal-komoditajiet importati 
minn pajjiżi terzi, jeħtieġ li r-regolamentazzjoni sostantiva u proċedurali ta' din il-kwistjoni 
tiġi armonizzata u interkonnessa fid-dritt tal-UE.

Sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produtturi fi ħdan l-UE u 
lil hinn minnha, ir-restrizzjonijiet u l-projbizzjonijiet fuq l-użu tal-antimikrobiċi li magħhom 
iridu jikkonformaw il-produtturi fil-pajjiżi tal-UE jridu japplikaw ukoll għall-komoditajiet 
importati minn pajjiżi terzi. Ir-regoli dwar il-preżenza ta' residwi antimikrobiċi fl-iġsma tal-
annimali u fil-prodotti tal-annimali importati minn pajjiżi terzi huma stabbiliti fl-Artikolu 118 
tar-"Regolament dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji" bħala obbligu espliċitu fuq l-
operaturi li jimportaw tali komoditajiet minn pajjiżi terzi biex jiżguraw li fis-suq komuni tal-
UE jiġu importati biss annimali u prodotti li joriġinaw mill-annimali li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti mil-liġi tal-UE għal dawn il-komoditajiet.

Il-forma attwali tar-Regolament (UE) 2019/6 ma tippermettix li jiġu stabbiliti proċeduri 
effettivi ta' kontroll għaliex tfasslet bħala qafas għal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar is-
sorveljanza tal-mediċini. Barra minn hekk, il-kontrolli tal-annimali u tal-prodotti tal-annimali 
importati ġeneralment jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament dwar il-Kontrolli 
Uffiċjali. Fin-nuqqas ta' emenda għall-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament, li jiddefinixxi l-kamp 
ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, ma jkunx possibbli li tiġi kkontrollata l-konformità 
tal-projbizzjoni msemmija hawn fuq f'konformità mal-Artikolu 118 tar-Regolament 
(UE) 2019/6.

L-objettiv ta' din l-emenda huwa li timmodifika d-diċitura tal-Artikolu 1(4)(c) tar-Regolament 
dwar il-Kontrolli Uffiċjali biex tintegra l-kontrolli biex tiġi vverifikata l-konformità mal-
Artikolu 118 tar-Regolament (UE) 2019/6 fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament dwar il-
Kontrolli Uffiċjali.

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, biex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1a 
jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar l-iġjene 
tal-oġġetti tal-ikel, inkluż, skont l-
Artikolu 6(1), il-punt (c)(i), tiegħu, fir-
rigward ta' "prodotti ta' oriġini mill-
annimali ġejjin minn barra l-Komunità";
__________
1a Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċerti 
regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li 
joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 
30.4.2004, p. 55).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-Artikolu 118(1) tar-
Regolament (UE) 2019/6, l-operaturi ta' 
pajjiżi terzi li jesportaw annimali u prodotti 
li joriġinaw mill-annimali lejn l-Unjoni 
huma meħtieġa jirrispettaw il-projbizzjoni 
tal-użu ta' antimikrobiċi għall-promozzjoni 
tat-tkabbir u ż-żieda fir-rendiment, kif 
ukoll il-projbizzjoni tal-użu ta' 
antimikrobiċi riżervati għall-kura ta' ċerti 
infezzjonijiet fil-bnedmin sabiex tiġi 
ppreservata l-effikaċja ta' dawk l-
antimikrobiċi.

(3) Skont l-Artikolu 118(1) tar-
Regolament (UE) 2019/6, l-operaturi ta' 
pajjiżi terzi li jesportaw annimali u prodotti 
li joriġinaw mill-annimali lejn l-Unjoni 
huma meħtieġa jirrispettaw l-istandards 
tal-Unjoni u l-projbizzjoni tal-użu ta' 
antimikrobiċi għall-promozzjoni tat-tkabbir 
u ż-żieda fir-rendiment, kif ukoll il-
projbizzjoni tal-użu ta' antimikrobiċi 
riżervati għall-kura ta' ċerti infezzjonijiet 
fil-bnedmin sabiex tiġi ppreservata l-
effikaċja ta' dawk l-antimikrobiċi.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4



PE691.248v02-00 6/10 AD\1232062MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Artikolu 118 tar-Regolament 
(UE) 2019/6 jibni fuq il-Pjan ta' Azzjoni 
"Saħħa Waħda" kontra r-reżistenza għall-
antimikrobiċi ("AMR")9, billi jtejjeb il-
prevenzjoni u l-kontroll tal-AMR u 
jippromwovi użu aktar prudenti u 
responsabbli tal-antimikrobiċi fl-annimali. 
Dan huwa rifless ukoll fl-Istrateġija tal-
Kummissjoni "Mill-Għalqa sal-Platt"10, li 
fiha l-Kummissjoni stabbiliet il-mira 
ambizzjuża li sal-2030 tnaqqas b'50 % il-
bejgħ globali tal-UE ta' antimikrobiċi użati 
għall-annimali tar-razzett u fl-
akkwakultura.

(4) L-Artikolu 118 tar-Regolament 
(UE) 2019/6 jibni fuq il-Pjan ta' Azzjoni 
"Saħħa Waħda" kontra r-reżistenza għall-
antimikrobiċi ("AMR")9, billi jtejjeb il-
prevenzjoni u l-kontroll tal-AMR u 
jippromwovi użu aktar prudenti u 
responsabbli tal-antimikrobiċi fl-annimali. 
Dan huwa rifless ukoll fl-Istrateġija tal-
Kummissjoni "Mill-Għalqa sal-Platt"10, li 
fiha l-Kummissjoni stabbiliet il-mira 
ambizzjuża li sal-2030 tnaqqas b'50 % il-
bejgħ globali tal-UE ta' antimikrobiċi użati 
għall-annimali tar-razzett u fl-
akkwakultura. Anke jekk l-użu tal-
antimikrobiċi fl-Ewropa naqas, il-ħidma 
għandha titkompla u l-ġlieda kontra l-użu 
ħażin u l-użu eċċessiv tal-antimikrobiċi 
għandha tinżamm għaddejja madwar id-
dinja kollha. Għalhekk hemm bżonn ta' 
approċċ globali konsistenti kontra l-AMR 
li jistabbilixxi, fejn possibbli, miri ta' 
tnaqqis għall-pajjiżi, filwaqt li jitqiesu l-
pożizzjonijiet inizjali u l-prerekwiżiti 
speċifiċi tal-pajjiżi.

_________________ _________________
9 Il-Kummissjoni Ewropea, Pjan ta' 
Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra 
r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR), 
Ġunju 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

9 Il-Kummissjoni Ewropea, Pjan ta' 
Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra 
r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR), 
Ġunju 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-
20 ta' Mejju 2020, Strateġija "Mill-Għalqa 
sal-Platt" għal sistema tal-ikel ġusta, tajba 
għas-saħħa u favur l-ambjent, 
COM(2020)381 final.

10 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-
20 ta' Mejju 2020, Strateġija "Mill-Għalqa 
sal-Platt" għal sistema tal-ikel ġusta, tajba 
għas-saħħa u favur l-ambjent, 
COM(2020)381 final.

Emenda 4
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni effettiva tal-projbizzjoni 
tal-użu ta' antimikrobiċi għall-promozzjoni 
tat-tkabbir u ż-żieda fir-rendiment u tal-użu 
ta' antimikrobiċi riżervati għat-trattament 
ta' ċerti infezzjonijiet fil-bnedmin, il-
kontrolli uffiċjali għall-verifika tal-
konformità tal-annimali u tal-prodotti li 
joriġinaw mill-annimali esportati lejn l-
Unjoni mal-Artikolu 118(1) tar-
Regolament (UE) 2019/6 jenħtieġ li jiġu 
inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tar-
Regolament (UE) 2017/625.

(5) Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni effettiva tal-projbizzjoni 
tal-użu ta' antimikrobiċi għall-promozzjoni 
tat-tkabbir u ż-żieda fir-rendiment u tal-użu 
ta' antimikrobiċi riżervati għat-trattament 
ta' ċerti infezzjonijiet fil-bnedmin, il-
kontrolli uffiċjali għall-verifika tal-
konformità tal-annimali u tal-prodotti li 
joriġinaw mill-annimali esportati lejn l-
Unjoni mal-Artikolu 118(1) tar-
Regolament (UE) 2019/6 jenħtieġ li jiġu 
inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tar-
Regolament (UE) 2017/625. Ir-rapport 
RONAFA tal-2017 jitlob li jkun hemm 
aktar miżuri preventivi fil-ġlieda kontra l-
AMR. Standards ogħla tal-benessri tal-
annimali u implimentazzjoni aħjar tal-
leġiżlazzjoni dwar il-benessri tal-
annimali, flimkien mal-użu ta' għodod 
preventivi bħat-tilqim u l-użu ta' 
teknoloġiji innovattivi tas-saħħa tal-
annimali bħad-dijanjostika, jistgħu 
jnaqqsu l-ħtieġa tal-antimikrobiċi.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 853/2004
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt d

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 1a
Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 huwa 
emendat kif ġej:
Fl-Artikolu 1(3), il-punt (d) huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

(d) il-provvista diretta mill-produttur ta' 
kwantitajiet żgħar ta' laħam tal-pollam u 
tal-lagomorfi, maqtula fir-razzett, lill-
konsumatur finali jew lill-istabbilimenti 

"(d) il-provvista diretta mill-produttur ta' 
kwantitajiet żgħar ta' laħam tal-pollam u 
tal-lagomorfi, maqtula fir-razzett, lill-
konsumatur finali jew lill-istabbilimenti 
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tal-bejgħ bl-imnut lokali li jissuplixxu dan 
il-laħam lill-konsumatur finali bħala laħam 
frisk;

tal-bejgħ bl-imnut lokali li jissuplixxu dan 
il-laħam lill-konsumatur finali;".
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