
P7_TA(2011)0135 

L-importazzjonijiet mill-Groenlandja ta' prodotti tas-sajd, molluski bivalvi 

ħajjin, ekinodermi, tunikati u gasteropodi tal-baħar ***I 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2011 dwar il-proposta 

għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi r-regoli dwar l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea 

mill-Groenlandja ta' prodotti tas-sajd, ta’ molluski bivalvi ħajjin, ta’ ekinodermi, ta’ 

tunikati, ta’ gasteropodi u tal-prodotti sekondarji tagħhom (COM(2010)0176 – C7-

0136/2010 – 2010/0097(COD)) 

 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2010)0176), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 203 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

skont liema artikolu l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C7-0136/2010), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 43(2) u l-Artikolu 204 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,  

– wara li kkunsidra l-Artikolu Waħdani tal-Protokoll (Nru 34) dwar Arranġamenti Speċjali 

għall-Groenlandja, anness mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali 

proposta, 

 wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata, fil-qafas tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-

applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mis-Senat Taljan, li tafferma 

li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,  

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A7-0057/2011), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwestjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 

temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

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

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 



P7_TC1-COD(2010)0097 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-6 ta' April 2011 bil-ħsieb ta' 

l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jistabbilixxi r-regoli dwar l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea mill-Groenlandja ta' 

prodotti tas-sajd, ta’ molluski bivalvi ħajjin ta’ ekinodermi, ta’ tunikati, ta’ gasteropodi u 

tal-prodotti sekondarji tagħhom Em. 1 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-

Artikolu 43(2) u l-Artikolu 204 tiegħu, Em. 2  

Wara li kkunsidra l-Artikolu Waħdani tal-Protokoll (Nru 34) dwar Arranġamenti Speċjali 

għall-Groenlandja, anness mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, Em. 3 

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, 

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali, 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1, 

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja2, Em. 2 

                                                 
1  ĠU ... 
2  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2011. 



Billi 

(1) Il-Groenlandja qegħda fil-lista ta’ pajjiżi u territorji barranin stipulati fl-Anness II tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Skont l-Artikolu 198 tat-

TFUE, l-għan tal-assoċjazzjoni huwa li jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tat-

terrirorji u l-pajjiżi lil hinn mix-xtut u jiġu stabbiliti relazzjonijiet ekonomiċi mill-qrib 

bejnhom u l-Komunità bħala unità. 

(2) Id-Danimarka u l-Groenlandja talbu li l-kummerċ bejn l-Unjoni u l-Groenlandja tal-

prodotti tas-sajd, tal-molluski bivalvi, tal-ekinodermi, tat-tunikati, tal-gasteropodi marini 

u tal-prodotti sekondarji tagħhom li joriġinaw mill-Groenlandja bi qbil mal-Anness III 

tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27 ta’ Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni 

tal-pajjiżi u territorji barranin mal-Komunità Ewropea1 ikun permess skont ir-regoli 

intra-UE tan-negozju. 

(3) Huwa xieraq li dan il-kummerċ isir b’konformità għar-regoli tal-Unjoni dwar is-saħħa 

tal-annimali u s-sikurezza fl-ikel stipulati fl-atti legali tal-Unjoni, kif ukoll ir-regoli dwar 

l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-prodotti tas-sajd. 

(4) Għaldaqstant, id-Danimarka u l-Groenlandja għandhom jaċċertaw li l-konsenji tal-

prodotti mibgħutin mill-Groenlandja għall-Unjoni Ewropea jikkonformaw mar-regoli 

rilevanti tal-Unjoni rigward is-saħħa tal-annimali, is-sikurezza fl-ikel u l-

organizzazzjoni komuni tas-suq tal-prodotti tas-sajd. L-operaturi tan-negozji tal-għalf u 

tal-ikel li huma eliġibbli jridu jiġu reġistrati u elenkati skont ir-Regolament (KE) 

Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-

kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi tal-għalf u 

l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-benessri tal-annimali2. 

                                                 
1 ĠU L 314, 30.11.2001, p. 1. 
2 ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1. 



(5) L-awtorità kompetenti tal-Groenlandja pprovdiet l-assigurazzjonijiet uffiċjali lill-

Kummissjoni fir-rigward tal-infurzar tal-konformità mar-regoli tal-Unjoni u l-

kundizzjonijiet dwar is-saħħa tal-annimali għall-prodotti kkonċernati. Dawn l-

assigurazzjonijiet ikopru, b’mod partikolari, l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 

stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-

annimali mhux maħsuba għall-konsum uman1, 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-annimali2 u d-Direttiva tal-

Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-ħtiġijiet tas-saħħa tal-annimali 

għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 

ta’ ċertu mard f'annimali akkwatiċi3, u jinkludu impenn għal konformità kontinwa mar-

regoli dwar il-kummerċ fl-Unjoni.  

(6) Id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ 

ta' ċerti sustanzi u residwi tagħhom f'annimali ħajjin u prodotti tal-annimali4 titlob it-

twaqqif ta’ pjanijiet nazzjonali għas-sorveljanza tal-annimali tal-akkwakultura. 

Għalhekk, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw ukoll għall-Groenlandja.  

(7) Sabiex tkun tista’ ssir l-importazzjoni ta’ prodotti fl-Unjoni Ewropea mill-Groenlandja 

skont ir-regoli stipulati fl-atti legali tal-Unjoni Ewropea dwar il-kummerċ fl-Unjoni, id-

Danimarka u l-Groenlandja iridu jikkommettu ruħhom li jittrasponu u jimplimentaw id-

dispożizzjonijiet rilevanti fil-Groenlandja qabel id-data ta’ adozzjoni ta’ dan ir-

Regolament. Em. 1 Id-Danimarka u l-Groenlandja għandhom jimpenjaw ruħhom li 

jiżguraw li l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi tal-prodotti kkonċernati fil-Groenlandja 

jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali u s-sikurezza fl-ikel. Il-

kontrolli veterinarji fil-postijiet tal-ispezzjoni fil-fruntieri għandhom isiru skont id-

Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li 

jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità 

minn pajjiżi terzi5. Il-kontrolli veterinarji fil-postijiet tal-ispezzjoni fil-fruntieri jiġu 

mwettqin b’kooperazzjoni mill-qrib mal-uffiċjali tad-dwana. Sabiex jiġi ssimplifikat dan 

il-kompitu jkun xieraq li l-awtoritajiet jingħataw għad-dispożizzjoni tagħhom ir-

referenzi rilevanti għan-Nomenklatura Magħquda (NM) mniżżla fl-Anness I għad-

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE tas-17 ta’ April 2007 dwar il-listi ta’ annimali 

u prodotti li huma soġġetti għal kontrolli fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri skont 

id-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE u 97/78/KE6.  

(8) Id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar, veterinarju 

u zootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta’ ċertu annimali ħajjin u 

prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern7 tipprevedi l-introduzzjoni ta’ sistema 

komputerizzata li tgħaqqad l-awtoritajiet veterinarji bil-ħsieb partikolari li tiffaċilita l-

ħeffa tat-tpartit tal-informazzjoni marbuta mas-saħħa u l-kura tal-annimali bejn l-

                                                 
1 ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1. 
2 ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55. 
3 ĠU L 328, 24.11.2006, p. 14. 
4 ĠU L 125, 23.5.1996, p. 10. 
5 ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9. 
6 ĠU L 116, 4.5.2007, p. 9. 
7 ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29. 



awtoritajiet kompetenti (Traces). Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/292/KE tat-

30 ta’ Marzu 2004 dwar l-introduzzjoni tas-sistema Traces1 tipprevedi li l-Istati Membri 

għandhom jużaw it-Traces mill-1 ta’ April 2004. It-Traces hija ta’ ħtieġa essenzjali 

għas-sorveljanza effettiva tal-kummerċ fl-annimali u fil-prodotti oriġinati mill-annimali, 

u għaldaqstant għandha tkun użata għat-trażmissjoni tad-dejta dwar il-movimenti u l-

kummerċ ta' dawn il-prodotti fil-Groenlandja. 

                                                 
1 ĠU L 94, 31.3.2004, p. 63. 



(9) It-tfaqqigħ tal-mard tal-annimali elenkat fid-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE tal-

21 ta’ Diċembru 1982 dwar in-notifika ta’ mard tal-annimali fil-Komunità1, għandu jiġi 

rrappurtat lill-Kummissjoni permezz tas-Sistema ta’ Notifika tal-Mard tal-Annimali 

(ADNS) skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/176/KE tal-1 ta’ Marzu 2005 li 

tistipula l-formola kkodifikata u l-kodiċi għan-notifika tal-mard tal-annimali skont id-

Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE2. Għall-prodotti kkonċernati, dawn id-dispożizzjonijiet 

għandhom japplikaw għall-Groenlandja wkoll.  

(10) Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 

jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 

kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel3, iwaqqaf sistema rapida ta’ twissija għan-notifika tar-

riskji, diretti jew indiretti għas-saħħa tal-bniedem li jkunu ġejjin minn xi ikel jew għalf 

(RASFF). Għall-prodotti kkonċernati, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw 

għall-Groenlandja wkoll.  

(11) Qabel ma tkun tista’ l-Groenlandja twettaq il-kontrolli veterinarji fuq il-prodotti li 

jiddaħħlu fil-Groenlandja minn pajjiżi terzi, għandha ssir spezzjoni fil-Groenlandja mill-

UE biex din tivverifika li l-post(ijiet) ta’ spezzjoni fil-fruntiera(i) tal-Groenlandja 

jissodisfa(w) il-kundizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 97/78/KE u r-Regolament tal-

Kummissjoni (KE) Nru 136/2004 tat-22 ta’ Jannar 2004 li jistabbilixxi proċeduri għal 

kontrolli veterinarji f’postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri tal-Komunità fuq prodotti 

importati minn pajjiżi terzi4 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/812/KE tal-

21 ta’ Novembru 2001 li tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-approvazzjoni ta’ postijiet ta’ 

spezzjoni tal-fruntiera responsabbli għal kontrolli veterinarji ta’ prodotti li jidħlu fil-

Komunità minn pajjiżi terzi5. 

                                                 
1 ĠU L 378, 31.12.1982, p. 58. 
2 ĠU L 59, 5.3.2005, p. 40. 
3 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1. 
4 ĠU L 21, 28.1.2004, p. 11. 
5 ĠU L 306, 23.11.2001, p. 28. 



(12) Wara li ssir l-ispezzjoni msemmija b’riżultat pożittiv, il-postijiet tal-ispezzjoni tal-

fruntiera fil-Groenlandja għandhom jiġu elenkati fid-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2009/821/KE tat-28 ta’ Settembru 2009 li tfassal lista approvata ta' 

postijiet ta' spezzjoni fuq il-fruntiera, li tistabbilixxi ċerti regoli dwar l-ispezzjonijiet 

mwettqa mill-esperti veternarji tal-Kummissjoni u tistabbilixxi l-unitajiet veterinarji fi 

TRACES1. Biex ikun żgurat kontroll effettiv tal-prodotti tas-sajd li jiddaħħlu fil-

Groenlandja u fl-Unjoni Ewropea, huwa xieraq li dan ir-Regolament Em. 1 japplika 

mill-mument li l-postijiet tal-ispezzjoni tal-fruntierai fil-Groenlandja jiġu elenkati fid-

Deċiżjoni 2009/821/KE. 

(13) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament Em. 1 għandhom 

jiġu adottati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-

modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat 

ta’ implimentazzjoni2, 

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT Em. 1: 

Artikolu 1 

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni 

Dan ir-Regolament Em. 1 japplika għall-prodotti tas-sajd, għall-molluski bivalvi, għall-

ekinodermi, għat-tunikati u l-gasteropodi tal-baħar u għall-prodotti sekondarji meħudin minn 

dawn is-sorsi (‘il-prodotti’), li joriġinaw fil-Groenlandja jew jiddaħħlu fil-Groenlandja u 

mbagħad jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.  

                                                 
1 ĠU L 296, 12.11.2009, p. 1. 
2 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13. 



Artikolu 2 

Definizzjonijiet 

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament Em. 1, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

(a) ‘molluski bivalvi ħajjin’ tfisser molluski kif definiti fil-punt 2.1 tal-Anness I tar-

Regolament (KE) Nru 853/2004; 

(b) ‘prodotti tas-sajd’ tfisser prodotti kif definiti fil-punt 3.1 tal-Anness I tar-Regolament 

(KE) Nru 853/2004; 

(c) ‘prodotti sekondarji’ tfisser prodotti sekondarji kif definiti fl-Artikolu 2(1)(a) tar-

Regolament (KE) Nru 1774/2002, li jitnisslu mill-prodotti tas-sajd, mill-molluski 

bivalvi, mill-ekinodermi, mit-tunikati jew mill-gastropodi tal-baħar; 

(d) ‘prodotti li joriġinaw fil-Groenlandja’ tfisser prodotti kif definiti skont id-

dispożizzjonijiet tal-Anness III tad-Direttiva 2001/822/KE.  

Artikolu 3 

Ir-regoli ġenerali li jirrigwardaw il-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Groenlandha ta' 

prodotti tas-sajd, ta’ molluski bivalvi ħajjin ta’ ekinodermi, ta’ tunikati, ta’ gasteropodi tal-

baħar u l-prodotti sekondarji tagħhom 

1. L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea tal-prodotti 

mill-Groenlandja b'konformità mal-atti legali tal-Unjoni dwar il-kummerċ fi ħdan l-Unjoni. 



2. L-importazzjoni tal-prodotti fl-Unjoni għandha tikkonforma mal-kundizzjonijiet li 

ġejjin: 

(a) it-traspożizzjoni effettiva u l-implimentazzjoni fil-Groenlandja tar-regoli applikabbli 

stipulati fl-atti legali tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa tal-annimali, is-sikurezza fl-ikel 

u l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-prodotti tas-sajd li jikkonċernaw il-prodotti;  

(b) il-kumpilazzjoni u l-aġġornament skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) 

Nru 882/2004 mill-awtorita' kompetenti fid-Danimarka u fil-Groenlandja ta' lista 

aġġornata ta’ operaturi ta' negozji tal-għalf u tal-ikel  li ġew irreġistrati;  

(c) il-konformità ta’ konsenji ta’ prodotti mibgħuta lejn l-Unjoni Ewropea mill-Groenlandja 

mar-regoli applikabbli stipulati fl-atti legali tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali, is-

sikurezza fl-ikel u l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-prodotti tas-sajd; 

(d) l-applikazzjoni korretta tar-regoli stipulati fl-atti legali tal-Unjoni li jikkonċernaw is-

saħħa tal-annimali, is-sikurezza fl-ikel u l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-prodotti 

tas-sajd stipulati , għall-importazzjonijiet tal-prodotti fil- Groenlandja. 

Artikolu 4 

Pjanijiet ta’ sorveljanza tal-annimali mrobbija fl-ilma 

Id-Danimarka u Groenlandja għandhom iressqu għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni l-pjanijiet 

ta’ sorveljanza għall-preżenza ta’ reżidwi u sostanzi fl-annimali mrobbija fl-ilma b’konformità 

mad-Direttiva 96/23/KE.  



Artikolu 5 

Kontrolli fuq prodotti li jiġu importati fil-Groenlandja minn pajjiżi terzi 

1. Għandhom isiru t-testijiet veterinarji fuq konsenji tal-prodotti mdaħħlin fil-Groenlandja 

minn pajjiżi terzi b'konformità mar-regoli stipulati fid-Direttiva 97/78/KE.  

Biex jiġu ffaċilitati dawn il-kontrolli veterinarji, il-Kummissjoni se tipprovdi lill-awtoritajiet 

kompetenti tad-Danimarka u tal-Groenlandja bir-referenzi għall-Kodiċijiet CN elenkati fl-

Anness I għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE fir-rigward tal-prodotti.  

2. Il-proposti għall-postijiet tal-ispezzjoni tal-fruntiera fil-Groenlandjagħandhom jiġu 

mressqa lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 97/78/KE.  

Il-lista ta’ postijiet tal-ispezzjoni tal-fruntiera fil-Groenlandja li jiġu approvati se jiddaħħlu fil-

lista ta' postijiet tal-ispezzjoni tal-fruntiera tal-Istati Membri, approvati skont id-

Direttivi 91/496/KEE u 97/78/KE.  

Artikolu 6 

Sistemi ta’ informazzjoni 

1. Id-dejta dwar il-movimenti u l-kummerċ tal-prodotti kkonċernati fil-Groenlandja 

għandha tkun trażmessa bil-lingwa Daniża permezz ta' Traces skont id-Deċiżjoni 2004/292/KE.  

2. In-notifika ta’ mard tal-annimali tal-ilma fir-rigward tal-prodotti fil-Groenlandja 

għandha tkun trażmessa permezz ta' ADNS, b’konformità mad-Direttiva 82/894/KEE u d-

Deċiżjoni 2005/176/KE. 

3. In-notifika tar-riskji diretti jew indiretti għas-saħħa tal-bniedem ġejjin mill-prodotti fil-

Groenlandja għandhom ikunu trażmessi permezz ta' RASFF imwaqqfa bir-Regolament (KE) 

Nru 178/2002. 



Artikolu 7 

Marka ta’ identifikazzjoni 

Il-konsenji tal-prodotti mibgħuta lejn l-Unjoni Ewropea mill-Groenlandjagħandhom ikunu 

mmarkati bis-sinjal ta’ identifikazzjoni tal-Groenlandja, “GL”, b’konformità mar-regoli 

stipulati fit-Taqsima I(B) tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 853/2004.  

Artikolu 8 

Il-Konferma tal-konformità mal-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament Em. 1 

Id-Danimarka u l-Groenlandja għandhom jipprovdu, qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament Em. 1 msemmija fl-Artikolu 11, konferma bil-miktub li ttieħdu l-miżuri 

meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament Em. 1. 

Artikolu 9 

Miżuri implimentattivi  

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament Em. 1 għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 10.  

Artikolu 10 

Il-Kumitat 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina 

Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali stabbilit mill-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) 

Nru 178/2002. 

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 tar-

Regolament (UE) 182/2011.  



Artikolu 11 

Id-dħul fis-seħħ u l-applikabilità. 

Dan ir-Regolament Em. 1 se jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha 

f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha 

Em. 1. 

Għandha tibda tapplika mid-data ta’ meta jiġu elenkati fid-Deċiżjoni 2009/821/KE l-ewwel 

postijiet tal-ispezzjoni tal-fruntiera tal-Groenlandja. 

Magħmul fi 

Għall-Parlament Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 

  

 

 


