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Emenda nru 18
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bħala riżultat tal-progress xjentifiku u 
tekniku huwa possibbli li tkun osservata l-
preżenza ta’ residwi ta’ mediċini veterinarji 
fl-oġġetti ta’ l-ikel f’livelli aktar baxxi.

(1) Bħala riżultat tal-progress xjentifiku u 
tekniku huwa possibbli li tkun osservata l-
preżenza ta’ residwi li s’issa kienu 
għadhom mhumiex skoperti ta’ mediċini 
veterinarji fl-oġġetti ta’ l-ikel u li jiġu 
identifikati f’konċentrazzjonijiet dejjem 
aktar baxxi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-progress xjentifiku li sar f’dan il-qasam jikkonsisti f’possibilitajiet ġodda biex jitkejlu 
konċentrazzjonijiet dejjemiiżgħar ta’ sustanzi mediċinali speċifiċi ta’ tessuti ta’ annimali 
offruti permezz ta’ teknika ta’ kejl dejjem iktar sensittiva, u l-kapaċità li jiġu skoperti sustanzi 
li kienu għadhom ma ġewx skoperti. Il-progress huwa kwalitattiv kif ukoll kwantitattiv. It-
terminoloġija ġdida twassal l-idea aktar ċara tal-bidliet li saru f’dan il-qasam.     

Emenda nru 19
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa nru 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Biex titħares is-saħħa pubblika, il-
limiti massimi ta’ residwu għandhom jiġu 
stabbiliti skond prinċipji ġeneralment 
rikonoxxuti ta’ evalwazzjoni tas-
sikurezza, jiġu kkunsidrati r-riskji 
tossikoloġiċi, kontaminazzjoni ambjentali 
kif ukoll effetti mikrobioloġiċi u 
farmakoloġiċi mhux intenzjonati tar-
residwi. Evalwazzjonijiet oħra xjentifiċi 
tas-sikurezza tas-sustanzi kkonċernati li 



PE400.626v01-00 4/62 AM\705998MT.doc

MT

setgħu saru minn organizzazzjonijiet 
internazzjonali jew kumitat xjentifiċi 
stabbiliti fi ħdan il-Komunità għandhom 
jiġu kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmel aktar enfasi fuq ir-Regolament dwar il-ħarsien tas-saħħa.

Emenda nru 20
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa nru 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun protetta s-saħħa tal-
bniedem, il-limiti massimi ta’ residwi 
għandhom jiġu stabbiliti skond il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod ġenerali ta’ l-
evalwazzjoni ta’ sigurtà, filwaqt li jitqiesu 
r-riskji tossikoloġiċi, it-tniġġis ta’ l-
ambjent, kif ukoll l-effetti mikrobijoloġiċi 
u farmakoloġiċi mhux mixtieqa ta’
residwi.

imħassar

Or. en

Emenda nru 21
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa nru 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-Komunità tikkontribwixxi fil-
kuntest tal-Codex Alimentarius għall-
iżvilupp ta’ standards internazzjonali fuq 
il-limiti massimi ta’ residwu, filwaqt li 
tiżgura li l-livell għoli ta’ protezzjoni tas-

(20) Il-Komunità tikkontribwixxi fil-
kuntest tal-Codex Alimentarius għall-
iżvilupp ta’ standards internazzjonali fuq 
il-limiti massimi ta’ residwi ta’ mediċini 
veterinarji fl-ikel, filwaqt li tiżgura li l-
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saħħa tal-bniedem adottat fil-Komunità ma 
jonqosx. Għalhekk il-Komunità għandha 
tieħu f’idejha, mingħajr evalwazzjoni oħra 
tar-riskju, dawk il-limiti massimi ta’
residwu fil-Codex li hi appoġġat matul il-
laqgħa rilevanti organizzata mill-
Kummissjoni tal-Codex Alimentarius. Il-
konsistenza bejn l-istandards 
internazzjonali u l-leġiżlazzjoni 
Komunitarja dwar il-limiti ta’ residwu fl-
ikel permezz ta’ hekk se tissaħħaħ aktar.

livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem adottat fil-Komunità ma jonqosx. 
Għalhekk il-Komunità għandha tieħu 
f'idejha, mingħajr evalwazzjoni oħra tar-
riskju, dawk il-limiti massimi ta’ residwu 
fil-Codex li hi appoġġat matul il-laqgħa 
rilevanti organizzata mill-Kummissjoni tal-
Codex Alimentarius. Il-konsistenza bejn l-
istandards internazzjonali u l-leġiżlazzjoni 
Komunitarja dwar il-limiti ta’ residwi ta’ 
mediċini veterinarji fl-ikel permezz 
ta'’hekk se tissaħħaħ aktar.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija aktar ċara.

Emenda nru 22
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa nru 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-Komunità tikkontribwixxi fil-
kuntest tal-Codex Alimentarius għall-
iżvilupp ta’ standards internazzjonali fuq 
il-limiti massimi ta’ residwu, filwaqt li 
tiżgura li l-livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem adottat fil-Komunità ma 
jonqosx. Għalhekk il-Komunità għandha 
tieħu f’idejha, mingħajr evalwazzjoni oħra 
tar-riskju, dawk il-limiti massimi ta’
residwu fil-Codex li hi appoġġat matul il-
laqgħa rilevanti organizzata mill-
Kummissjoni tal-Codex Alimentarius. Il-
konsistenza bejn l-istandards 
internazzjonali u l-leġiżlazzjoni 
Komunitarja dwar il-limiti ta’ residwu fl-
ikel permezz ta’ hekk se tissaħħaħ aktar.

(20) Il-Komunità tikkontribwixxi fil-
kuntest tal-Codex Alimentarius għall-
iżvilupp ta’ standards internazzjonali fuq 
il-limiti massimi ta’ residwu, filwaqt li 
tiżgura li l-livell għoli ta' protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem adottat fil-Komunità ma 
jonqosx. Għalhekk il-Komunità għandha 
tieħu f'idejha, dawk il-limiti massimi ta' 
residwu fil-Codex li hi appoġġat matul il-
laqgħa rilevanti organizzata mill-
Kummissjoni tal-Codex Alimentarius,
sakemm issir evalwazzjoni tas-sustanzi 
mhux awtorizzati fl-UE u ta’ l-effetti 
sinerġetiċi u kumulattivi speċifiċi ta’ 
sustanzi speċifiċi li jistgħu jkunu ta’ 
ħsara għas-saħħa tal-bniedem. Il-
konsistenza bejn l-istandards 
internazzjonali u l-leġiżlazzjoni 
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Komunitarja dwar il-limiti ta’ residwu fl-
ikel permezz ta'’hekk se tissaħħaħ aktar, 
mingħajr ma jiġi pperikolat il-livell ta’ 
protezzjoni meħtieġ għall-awtorizzazzjoni 
fil-Komunità. Il-Kummissjoni għandha 
tinvolvi lill-Parlament Ewropew b’mod 
formali qabel ma jintlaħaq ftehim.

Or. en

Emenda nru 23
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Premessa nru 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-oġġetti ta' l-ikel huma suġġetti għal 
kontrolli ta' residwi ta’ sustanzi 
farmakoloġikament attivi skond ir-
Regolament (KE) Nru 882/2004. Anke 
jekk il-limiti ta’ residwu m’humiex 
stabbiliti għal dawn is-sustanzi skond dan 
ir-Regolament, jistgħu jifformaw residwi 
ta’ dawn is-sustanzi minħabba t-tniġġis ta’
l-ambjent jew l-okkorrenza ta’ metabolit 
naturali fl-annimal. Il-metodi tal-
laboratorju għandhom il-ħila li jsibu dawn 
ir-residwi f’livelli aktar baxxi. Dawn ir-
residwi kkawżaw prattiċi ta’ kontroll 
differenti fl-Istati Membri.

(21) L-oġġetti ta' l-ikel huma suġġetti għal 
kontrolli dwar il-preżenza ta’ residwi ta’
sustanzi farmakoloġikament attivi skond ir-
Regolament (KE) Nru 882/2004. Anke 
jekk il-limiti ta’ residwu m’humiex 
stabbiliti għal dawn is-sustanzi skond dan 
ir-Regolament, jistgħu jifformaw residwi 
ta’ dawn is-sustanzi minħabba t-tniġġis ta’
l-ambjent jew l-okkorrenza ta’ metabolit 
naturali fl-annimal. Il-metodi tal-
laboratorju għandhom il-ħila li jsibu dawn 
ir-residwi f’konċentrazzjonijiet aktar 
baxxi. Dawn ir-residwi kkawżaw prattiċi 
ta’ kontroll differenti fl-Istati Membri.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija aktar ċara.
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Emenda nru 24
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Premessa nru 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk huwa xieraq li l-Komunità 
tipprovdi għal proċeduri sabiex ikunu 
stabbiliti punti ta’ referenza għal azzjoni 
ta’ kontroll f’konċentrazzjonijiet tar-
residwi li għalihom il-parir xjentifiku 
jindika li l-espożizzjoni tal-konsumatur 
huwa negliġibbli u l-analiżi fil-laboratorju 
hija teknikament possibbli sabiex ikunu 
ffaċilitati l-kummerċ intra-Komunitarju u l-
importazzjonijiet. 

Għalhekk huwa xieraq li l-Komunità 
tipprovdi għal proċeduri sabiex ikunu 
stabbiliti punti ta’ referenza għal azzjoni 
ta’ kontroll f’konċentrazzjonijiet tar-
residwi li għalihom l-analiżi fil-laboratorju 
hija teknikament possibbli sabiex ikunu 
ffaċilitati l-kummerċ intra-Komunitarju u l-
importazzjonijiet mingħajr ma jiġi 
pperikolat il-livell għoli ta’ protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem fil-Komunità.
Madankollu, il-ħolqien ta’ punti ta’ 
referenza għal azzjoni ta’ kontroll 
m’għandu b’ebda mod jippermetti l-użu 
ta’ sustanzi mhux awtorizzati biex jiġu 
ttrattati l-annimali li jipproduċu l-ikel.  
Għalhekk, kull residwu ta’ dawk is-
sustanzi fl-ikel huma fil-fatt mhux 
mixtieq.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Se trata de reafirmar que la inclusión de estos valores de referencia no puede, en ningún 
caso, significar un riesgo para el consumidor, ni una forma de evadir la utilización de 
productos prohibidos. Con el texto propuesto se mantiene la idea fundamental del 
considerando pero se cambia el énfasis: se exige que los puntos de referencia sean 
analíticamente fiables pero se incide en su seguridad no bajo un criterio de mera exposición, 
sino de seguridad del consumidor en su más amplio sentido. Y, despejando cualquier duda 
sobre falsas tolerancias, expresamente se indica que ello no será, en modo alguno, una 
rebaja en la prohibición de uso de sustancias no autorizadas. 
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Emenda nru 25
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja u punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jippreskrivi regoli u 
proċeduri sabiex jistabbilixxi dawn li 
ġejjin: 

1. Bil-għan li tiġi assigurata s-sikurezza
fl-ikel, dan ir-Regolament jippreskrivi 
regoli u proċeduri sabiex jistabbilixxi dawn 
li ġejjin:

(a) il-konċentrazzjoni massima ta’ residwu 
ta’ sustanza farmakoloġikament attiva li 
tista’ tkun permessa fl-ikel ta’oriġini mill-
annimali ("il-limitu massimu ta’ residwu");

(a) il-konċentrazzjoni massima ta’ residwu 
ta’ sustanza farmakoloġikament attiva li 
tinsab fi prodott mediċinali veterinarju 
jew fi prodott bijoċidu użat fit-trobbija ta’ 
l-annimali, li tista’ tkun permessa fl-ikel 
ta’ oriġini mill-annimali ("il-limitu 
massimu ta’ residwu");

Or. es

Ġustfikazzjoni

L-għan ta’ l-emenda għall-ewwel paragrafu huwa biex ikun enfasizzat l-iskop ġenerali ta’ 
dan ir-Regolament li huwa biex tkun imħarsa s-saħħa pubblika.
L-emenda għal subparagrafu (a) għandha l-effett li tiddelinea aħjar iż-żewġ kategoriji ta' 
sustanzi li għaliha ser japplika l-limitu massimu tar-residwu.

Emenda nru 26
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konċentrazzjoni massima ta’ residwu 
ta’ sustanza farmakoloġikament attiva li 
tista’ tkun permessa fl-ikel ta’ oriġini mill-
annimali ("il-limitu massimu ta’ residwu");

Ma jaffettwax il-verżjoni Ingliża.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

(Ma jaffettwax il-verżjoni Ingliża.)

Emenda nru 27
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta’ tolleranza ta’ residwu ta’
sustanza farmakoloġikament attiva, li 
taħtu l-espożizzjoni tal-bniedem għal dak 
ir-residwu permezz ta’ l-ikel li jkun fih is-
sustanza huwa meqjus bħala negliġibbli
("il-punt ta' referenza għall-azzjoni").

(b) fir-rigward ta’ residwi ta’ sustanzi 
farmakoloġikament attivi li mhumiex 
suġġetti għal klassifikazzjoni skond l-
Artikolu 13(2)(a), (b) jew (c), il-kontenut 
minimu ta’ analitiku f’kampjun, li mill-
inqas irid jiġi skopert u kkonfermat minn 
laboratorju ta’ kontroll tar- referenza 
imfassal skond ir-Regolament (KE) Nru
882/2004 B’metodu analtiku validat 
skond il-ħtiġijiet Komunitarji ("il-punt ta’ 
referenza għall-azzjoni").

Or. fr

Ġustfikazzjoni

L’amendement permet de redéfinir le champ d’application du règlement. Sont ainsi visés les 
résidus de substances ne figurant pas à la classification prévue à l’article 13 (substances ne 
pouvant disposer d’une limite maximale de résidus, compte tenu du risque qu’elle présente 
pour la santé publique), pour lesquels est appliquée une limite minimale de détection 
harmonisée (ou minimum de performance pour les méthodes d’analyses).

Ce sont les préconisations de la décision 2002/657/CE qui sont ici reprises, pour les résidus 
non seulement présents dans des matières importées dans l’UE, mais également dans les 
denrées produites dans l’UE. L’existence de telles limites minimales de détection ne remet 
cependant pas en cause la mise en œuvre, par les Etats membres, de méthodes d’analyse qui 
permettraient de détecter encore plus finement la présence de résidus.
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Emenda nru 28
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta’ tolleranza ta’ residwu ta’
sustanza farmakoloġikament attiva, li taħtu 
l-espożizzjoni tal-bniedem għal dak ir-
residwu permezz ta’ l-ikel li jkun fih is-
sustanza huwa meqjus bħala negliġibbli
("il-punt ta' referenza għall-azzjoni").

(b) il-livell ta’ residwu ta’ sustanza 
farmakoloġikament attiva, stabbbilita għal 
raġunijiet ta’ kontroll fil-każ ta’ ċerti 
sustanzi li għalihom il-limitu massimu ta’ 
residwu ma ġiex stabbilit skond dan ir-
Regolament ("il-punti ta’ referenza għall-
azzjoni").

Or. es

Ġustfikazzjoni

L-għan ta’ l-emenda għal subparagrafu (b) huwa biex jiġi ċċarat il-kunċett ta’ ‘punt ta’ 
referenza għall-azzjoni’ billi tkun introdotta definizzjoni aktar preċiża mhux relatata mal-
kunċett ta’ espożizzjoni, li jista’ jkun interpretat bħala li jdgħajjef ir-rekwiżit ta’ sikurezza.

Emenda nru 29
Avril Doyle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-konċentrazzjoni massima ta’ 
residwu ta’ sustanza farmokoloġikament 
attiva li taħtha l-espożizzjoni ambjentali 
għal dak ir-residwu tkun negliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided. 
However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
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rules (Directive 2001/82/EC) it is prohibited from using this information. Instead, the generic 
applicant must file its own ERA which must be in accordance with the full requirements. This 
requirement for repeated ERAs runs the risk of a different outcome to the original one, 
thereby triggering European referral procedures to the European Medicines Agency. 
Moreover, an ERA, unlike the other safety and efficacy data concerning a medicine has an  
infinite data protection period and this acts effectively as a barrier to trade.

Emenda nru 30
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 1 — paragrafu 1 — subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinkludi, kif xieraq, dispożizzjonijiet 
dwar l-użu u t-tqegħid fis-suq ta’ sustanzi 
farmakoloġikament attivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, partikolarment rigward id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 13.

Emenda nru 31
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “l-annimali li jipproduċu l-ikel": ifissru 
annimali mrobbija, imkabbra, miżmuma, 
maqtula jew miġbura speċifikament bl-
iskop li jipproduċu l-ikel.

(b) “l-annimali li jipproduċu l-ikel":ifissru 
annimali mrobbija, imkabbra, miżmuma, u
maqtula jew miġbura speċifikament bl-
iskop li jipproduċu l-ikel.

Or. pl
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Ġustfikazzjoni

It-tneħħija ta’ ineżattezzi fil-verżjoni Pollakka, bil-konsegwenza ta’ effett fuq il-verżjoni 
Ingliża.

Emenda 32
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘ir-residwi ta’ sustanzi 
farmakoloġikament attivi’ jfissru s-sustanzi 
kollha farmakoloġikament attivi, espressi 
f'mg/kg jew μg/kg fuq bażi ta’ piż frisk, 
kemm jekk ikunu sustanzi attivi, eċipjenti 
jew prodotti ta’ degradazzjoni, u l-
metaboliti tagħhom li jibqgħu fl-ikel 
miksub minn annimali;

(a) ‘ir-residwi ta’ sustanzi 
farmakoloġikament attivi’ jfissru s-sustanzi 
kollha farmakoloġikament attivi, espressi 
f'mg/kg jew μg/kg ta’ prodott fuq bażi ta’ 
piż frisk, kemm jekk ikunu sustanzi attivi, 
eċipjenti jew prodotti ta’ degradazzjoni, u 
l-metaboliti tagħhom li jibqgħu fl-ikel 
miksub minn annimali;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija aktar ċara.

Emenda nru 33
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 3 — paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe sustanza farmakoloġikament 
attiva maħsuba għall-użu fi prodotti 
mediċinali veterinarji għall-
amministrazzjoni fuq annimali li 
jipproduċu l-ikel għandha tkun suġġetta 
għal opinjoni ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini ("l-Aġenzija") dwar il-limitu 

Kwalunkwe sustanza farmakoloġikament 
attiva maħsuba għall-użu fi prodotti 
mediċinali veterinarji għall-
amministrazzjoni fuq annimali li 
jipproduċu l-ikel għandha tkun suġġetta 
għal opinjoni ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini ("l-Aġenzija") dwar il-limitu 
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massimu ta’ residwu, ifformulat mill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu Veterinarju ('il-Kumitat').

massimu ta’ residwu u l-konċentrazzjoni 
massima ambjentali, ifformulati mill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu Veterinarju ('il-Kumitat').

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ qafas għall-istudju ta’ l-Evalwazzjoni tar-riskju ambjentali (ERA) għal 
prodotti mediċinali veterinarji fir-Regolament jippermetti strateġija standardizzata li tintuża 
mill-awtoritajiet regolatorji Ewropej għas-sustanzi kollha attivi użati fi prodotti mediċinali 
veterinarji, irrispettivament mill-fatt jekk il-mediċini derivati minnhom kinux suġġetti għal 
proċeduri ta’ awtorizzazzjoni ċentralizzati jew nazzjonali.

Emenda nru 34
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe sustanza farmakoloġikament 
attiva maħsuba għall-użu fi prodotti 
mediċinali veterinarji għall-
amministrazzjoni fuq annimali li 
jipproduċu l-ikel għandha tkun suġġetta 
għal opinjoni ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini ("l-Aġenzija") dwar il-limitu 
massimu ta’ residwu, ifformulat mill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu Veterinarju ('il-Kumitat').

Ħlief għall-każijiet li għalihom tapplika l-
proċedura ta’ Codex Alimentarius 
imsemmija fil-paragrafu 13(3) kwalunkwe 
sustanza farmakoloġikament attiva 
maħsuba għall-użu fi prodotti mediċinali 
veterinarji fil-Komunità għall-
amministrazzjoni fuq annimali li 
jipproduċu l-ikel għandha tkun suġġetta 
għal opinjoni ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini ("l-Aġenzija") dwar il-limitu 
massimu ta’ residwu, ifformulat mill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu Veterinarju (‘il-Kumitat’) kif stabbilit 
skond l-Artikoli 55 u 20 rispettivament 
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

Għal dak l-għan, id-detentur ta’
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq għal 
prodott mediċinali veterinarju li fih tintuża 
din is-sustanza, min qed japplika jew 
għandu l-intenzjoni li japplika għal din l-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq, għandu 
jippreżenta applikazzjoni lill-Aġenzija.

Għal dak l-għan, l-applikant ta’
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq għal 
prodott mediċinali veterinarju li fih tintuża 
din is-sustanza, min qed japplika jew 
għandu l-intenzjoni li japplika għal din l-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq (jew 
fejn japplika, id-detentur ta’ l-
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awtorizzazzjoni), Għandu jippreżenta 
applikazzjoni lill-Aġenzija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

En línea con lo expuesto en la enmienda 5, en ésta se propone que el procedimiento de la 
sección 1ª sea obligatorio para las sustancias que se quieren incluir en medicamentos que 
serán autorizados en la Unión, con la única excepción de los LMR que, aprobados por el 
Codex Alimentarius, sean adoptados por la Unión según el procedimiento que se establece 
más adelante (art. 13). 
Se propone modificar el orden en que se caracteriza al solicitante legitimado, señalando en 
primer lugar aquellos que solicitan o prevén solicitar una autorización de comercialización 
y, en último lugar, aquellos que, siendo ya titulares de una autorización de comercialización 
de un medicamento veterinario que contiene la sustancia en cuestión, pretendan obtener 
nuevas autorizaciones para otras especies.
Por último, para ganar en precisión en cuanto a los órganos involucrados en el 
procedimiento, se especifica el Reglamento Comunitario por el que se crean.

Emenda nru 35
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rigward speċi jew użu żgħir, persuni oħra 
jistgħu jissottomettu applikazzjoni lill-
Aġenzija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ġeneralment, rigward speċi jew użu żgħir  (eż. naħal), il-kumpaniji li aktarx jiżviluppaw 
prodott veterinarju jżommu lura milli jissottomettu applikazzjoni MRL minħabba l-
kumplessità u l-ispejjeż involuti. Persuni oħra għandhom ikunu intitolati li jissottomettu 
applikazzjoni ta’ limitu massimu ta’ residwu. Meta l-limitu jkun ġie iffissat, il-kumpaniji 
jkollhom inċentiv biex jiżviluppaw mediċina.
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Emenda nru 36
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 — paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju u r-
rakkomandazzjonijiet għall-immaniġġjar 
tar-riskju se jkollhom l-għan li jiżguraw 
livell għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-
bniedem, filwaqt li jiżguraw ukoll li s-
saħħa tal-bniedem, is-saħħa ta’ l-annimal u 
l-benessri ta’ l-annimal ma jkunux 
affettwati b’mod negattiv minħabba n-
nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ prodotti 
mediċinali veterinarji xierqa.

2. L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju u r-
rakkomandazzjonijiet għall-immaniġġjar 
tar-riskju se jkollhom l-għan li jiżguraw 
livell għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-
bniedem, filwaqt li jiżguraw ukoll li s-
saħħa tal-bniedem, is-saħħa ta’ l-annimal u 
l-benessri ta’ l-annimal s-sigurtà ta’ l-
ambjent ma jkunux affettwati b’mod 
negattiv minħabba n-nuqqas ta’
disponibbiltà ta’ prodotti mediċinali 
veterinarji xierqa.

Or. en

Ġustfikazzjoni

L-istess kif l-MRLs ġew stabbiliti wara proċedura ta’ evalwazzjoni mill-Komunità, ir-rekwiżiti 
għall-Evalwazzjonijiet ta’ Riskju Ambjentali (ERA) (li ilhom jeżistu sa minn qabel l-2000) 
jistgħu jiġu stipulati għas-sustanzi attivi użati fil-mediċini veterinarji.  Dan għandu jassigura 
livell għoli ta’ sigurtà ambjentali u jevita l-multiplikazzjoni bla bżonn ta’ sforzi minn 
kumpaniji ġeneriċi li jkollhom jirrepetu l-pakketti kollha tar-riskju tad-dejta ambjentali (li 
kultant jinkludu studji ambjentali u studji addizzjonali dwar tossiċità). 

Emenda nru 37
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-għan li jiżgura d-disponibbiltà ta’
prodotti mediċinali veterinarji awtorizzati 
għall-kondizzjonijiet li jaffettwaw l-ispeċi 
li jipproduċu l-ikel, il-Kumitat, waqt it-
twettiq ta’ l-evalwazzjonijiet xjentifiċi tar-
riskju u t-tħejjija ta’ rakkomandazzjonijiet 
għall-immaniġġjar tar-riskju, għandu

Skond l-għan li jiġi assigurat livell għoli 
ta’ protezzjoni tas-saħħa u l-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 6, il-Kumitat, bl-għan 
li jiżgura d-disponibbiltà ta’ prodotti 
mediċinali veterinarji awtorizzati għall-
kondizzjonijiet li jaffettwaw l-ispeċi li 
jipproduċu l-ikel, il-Kumitat, waqt it-
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jikkunsidra l-użu ta’ limiti massimi ta’
residwu stabbiliti għal sustanza 
farmakoloġikament attiva li tinsab f’oġġett 
ta’ l-ikel partikolari għal oġġett ta’ l-ikel 
ieħor imnissel mill-istess speċi, jew 
f’waħda jew aktar speċi għal speċi oħra.

twettiq ta' l-evalwazzjonijiet xjentifiċi tar-
riskju u t-tħejjija ta’ rakkomandazzjonijiet 
għall-immaniġġjar tar-riskju, għandu
jikkunsidra l-użu ta’ limiti massimi ta’
residwu stabbiliti għal sustanza 
farmakoloġikament attiva li tinsab f’oġġett 
ta’ l-ikel partikolari għal oġġett ta’ l-ikel 
ieħor imnissel mill-istess speċi, jew 
f’waħda jew aktar speċi għal speċi oħra. 
Fil-każ ta’ estrapolazzjoni bejn speċi ta’ 
annimali differenti, fattur ta’ sigurtà ta’ 
mill-inqas 10 għandu jkun applikat meta 
jiġu ffissati l-limiti massimi ta’ residwu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jappoġġja l-għan iffissat mill-proposta tal-Kummissjoni li jitjiebu l-proċeduri 
tat-testijiet billi jsir użu akbar ta’ estrapolazzjoni (jiġifieri bl-applikazzjoni tar-riżultati ma’ 
oġġetti oħra ta’ l-ikel jew speċi ta’ annimali) matul l-evalwazzjoni tar-riskju. Dan il-għan ser 
jikkontribwixxi biex tiżdied id-disponibilità ta’ sustanzi attivi, partikolarment gruppi iżgħar 
ta’ annimali (mogħoż, nagħaġ eċċ.). Il-bidliet proposti hawnhekk iservu biss biex jassiguraw 
li, anki meta tiġi applikata l-estrapolazzjoni, għandu jkun hemm tnaqqis xieraq fil-livelli 
awtorizzati ta’ residwu. 

Emenda nru 38
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jiżgura d-disponibbiltà ta’
prodotti mediċinali veterinarji awtorizzati 
għall-kondizzjonijiet li jaffettwaw l-ispeċi 
li jipproduċu l-ikel, il-Kumitat, waqt it-
twettiq ta’ l-evalwazzjonijiet xjentifiċi tar-
riskju u t-tħejjija ta’ rakkomandazzjonijiet 
għall-immaniġġjar tar-riskju, għandu 
jikkunsidra l-użu ta’ limiti massimi ta' 
residwu stabbiliti għal sustanza 
farmakoloġikament attiva li tinsab f’oġġett 
ta’ l-ikel partikolari għal oġġett ta’ l-ikel 

Bil-għan li tiżgura d-disponibbiltà ta’ 
prodotti mediċinali veterinarji awtorizzati 
għall-kondizzjonijiet li jaffettwaw l-ispeċi 
li jipproduċu l-ikel, l-Aġenzija (jekk 
wieħed iżomm f’moħħu l-ħtieġa li jkun 
hemm livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa 
pubblika) għandha, meta tagħmel 
evalwazzjonijiet xjentifiċi tar-riskju u meta 
tfassal rakkomandazzjonijiet ta’ ġestjoni 
tar-risku, tikkunsidra: 
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ieħor imnissel mill-istess speċi, jew 
f’waħda jew aktar speċi għal speċi oħra.

(a) jintużaw limiti massimi ta’ residwu 
stabbiliti għal sustanza farmakoloġikament 
attiva f’oġġett ta’ l-ikel partikolari jew
kwalunkwe oġġett ieħor ta’ l-ikel derivat 
mill-istess speċi, jew 

(b) jintużaw limiti massimi ta’ residwu 
stabbiliti għal sustanza 
farmakoloġikament attiva fi speċi jew 
aktar minn speċi waħda għal speċi oħra, 
jew
(c)  jintużaw limiti massimi ta’ residwu 
stabbiliti għal sustanza 
farmakoloġikament attiva f’oġġett ta’ l-
ikel derivat minn speċi waħda għal oġġett 
ta’ l-ikel ieħor derivat minn speċi oħra.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ l-emenda huwa li tiġi ċċarata l-proċedura ta’ estrapolazzjoni:

Ir-responsabbilità m’għandhiex tkun tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali ta’ Użu 
Veterinarju iżda, pjuttost, ta’ l-Aġenzija nnifisha, minħabba li l-estrapolazzjoni tmur lil hinn 
mill-isfera ta’ evalwazzjoni ta’ riskju biss u hija kollegata wkoll mal-ġestjoni tar-riskju (xi 
ħaġa li tmur lil hinn mill-obbligi tal-Kumitat).

L-emenda tiċċara wkoll il-kunċett attwali ta’ estrapolazzjoni billi tindika l-ambitu tiegħu ta’ 
potenzjal: bejn tessuti differenti, bejn speċi differenti jew bejn speċi u tessuti differenti fl-
istess ħin. L-ebda wieħed minn dawn il-fatturi m’għandu jipperikola s-sikurezza tal-
konsumatur.

Emenda nru 39
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta tkun ikkonsultat ma’ l-Aġenzija, 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixi regoli 
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dwar l-użu tal-limitu massimu ta’ residwu 
rigward oġġett partikolari ta’ l-ikel 
f’oġġett ieħor ta’ l-ikel ta’ l-istess speċi, 
jew għal wieħed jew aktar minn speċi 
waħda fi speċi oħra. Dawk ir-regoli 
għandhom jispeċifikaw kif u f’liema 
ċirkostanza d-dejta xjentifika dwar 
residwi f’oġġett ta’ l-ikel partikolari jew fi 
speċi waħda jew iktar minn waħda tista’ 
tintuża biex ikun stabbilit il-limitu 
massimu ta’ residwu f’oġġetti oħra ta’ l-
ikel jew speċi oħra.
Il-miżuri intiżi biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 20(3). 

Or. es

Ġustifkkazzjoni

Dan jiffissa t-termini u l-kundizzjonijiet li bihom il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi regoli 
dettaljati biex jiġi applikat il-kunċett ta’ estrapolazzjoni.

Emenda nru 40
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 6 — paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju 
għandha tqis il-metaboliżmu u t-tnaqqis ta’
sustanzi farmakoloġikament attivi fi speċi 
ta’ annimali relevanti u t-tip ta’ residwi, u 
l-ammont tagħhom, li jistgħu jiġu inġeriti 
mill-bnedmin tul ħajjithom mingħajr ebda 
riskju apprezzabbli għas-saħħa espressi
f’termini ta’ Doża Aċċettabbli ta’ Kuljum 
(DAK). Jistgħu jintużaw metodi alternattivi 
għad-DAK, jekk dawn ġew stabbiliti mill-
Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 12(1).

1. L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju 
għandha tqis il-metaboliżmu u t-tnaqqis u 
t-tneħħija ta’ sustanzi farmakoloġikament 
attivi fi speċi ta’ annimali relevanti u t-tip 
ta’ residwi, u l-ammont tagħhom, li jistgħu 
jiġu inġeriti mill-bnedmin tul ħajjithom 
mingħajr ebda riskju apprezzabbli għas-
saħħa espressi f’termini ta’ Doża 
Aċċettabbli ta’ Kuljum (DAK). Jistgħu 
jintużaw metodi alternattivi għad-DAK, 
jekk dawn ġew stabbiliti mill-Kummissjoni 
kif previst fl-Artikolu 12(1). 
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L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju 
għandha tikkunsidra wkoll l-impatt 
f’termini ta’ sigurtà ta’ l-ambjent.

Or. en

Emenda nru 41
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 — paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju 
għandha tqis il-metaboliżmu u t-tnaqqis ta’
sustanzi farmakoloġikament attivi fi speċi 
ta’ annimali relevanti u t-tip ta’ residwi, u 
l-ammont tagħhom, li jistgħu jiġu inġeriti 
mill-bnedmin tul ħajjithom mingħajr ebda 
riskju apprezzabbli għas-saħħa espressi 
f’termini ta’ Doża Aċċettabbli ta’ Kuljum 
(DAK). Jistgħu jintużaw metodi alternattivi 
għad-DAK, jekk dawn ġew stabbiliti mill-
Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 12(1). 

1. L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju 
għandha tqis il-metaboliżmu u t-tnaqqis ta’
sustanzi farmakoloġikament attivi fi speċi 
ta’ annimali relevanti u t-tip ta’ residwi, u 
l-ammont tagħhom, li jistgħu jiġu inġeriti 
mill-bnedmin tul ħajjithom mingħajr ebda 
riskju apprezzabbli għas-saħħa espressi 
f’termini ta’ Doża Aċċettabbli ta’ Kuljum 
(DAK), billi tingħata attenzjoni 
partikolari lill-effetti sinerġetiċi u 
kumulattivi ta’ sustanzi differenti 
farmakoloġikament attivi u l-effetti fuq 
kategoriji vulnerabbli ta’ nies. Jistgħu 
jintużaw metodi alternattivi għad-DAK, 
jekk dawn ġew stabbiliti mill-Kummissjoni 
kif previst fl-Artikolu 12(1). 

L-evalwazzjoni tar-riskju għandha tkun 
konformi mal-prinċipji li jevalwaw is-
sikurezza ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel stabbilita 
fir-Regolament (KE) Nru 178/2002.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi assigurat li l-limiti ta’ valuri tal-liġi ta’ l-ikel huma stabbiliti b’mod konsistenti, 
għandha ssir referenza għall-kriterji ta’ sikurezza stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru
178/2002, li jservi bħala punt ta’ referenza għal-liġi tas-sikurezza ta’ l-ikel kollha kemm hi. 
Fost oħrajn, dak ir-Regolament jipprovdi li tiġi kkunsidrata l-vulnerabilità partikolari ta’ 
ċerti kategoriji ta’ nies, u ta’ effetti sinerġetiċi u kumulattivi. L-emenda fiha wkoll kjarifika
espliċita dwar dawn iż-żewġ aspetti partikolarment importanti.
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Emenda nru 42
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju 
għandha tqis il-metaboliżmu u t-tnaqqis ta’
sustanzi farmakoloġikament attivi fi speċi 
ta’ annimali rilevanti u t-tip ta’ residwi, u l-
ammont tagħhom, li jistgħu jiġu inġeriti 
mill-bnedmin tul ħajjithom mingħajr ebda 
riskju apprezzabbli għas-saħħa espressi 
f’termini ta’ Doża Aċċettabbli ta’ Kuljum 
(DAK). Jistgħu jintużaw metodi alternattivi 
għad-DAK, jekk dawn ġew stabbiliti mill-
Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 12(1).

Ma jaffettwax il-verżjoni Ingliża.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

(Ma jaffettwax il-verżjoni Ingliża.)

Emenda nru 43
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riskju ta’ effetti farmakoloġiċi jew 
mikrobijoloġiċi mhux mixtieqa fil-
bnedmin; 

(b) ir-riskju ta’ effetti tossikoloġiċi, 
farmakoloġiċi jew mikrobijoloġiċi mhux 
mixtieqa fil-bnedmin; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-riskji tossikoloġiċi għandhom jiġu inklużi wkoll.
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Emenda nru 44
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 6 — paragrafu 2 — punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tip u l-ammont ta’ residwu 
kkunsidrat li ma jirrappreżentax tħassib 
għas-sikurezza ta’ l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-kunsiderazjoni tas-sikurezza ambjentali fl-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju 
tassigura konsistenza fl-istrateġija u s-simplifikazzjoni tal-proċedura.

Emenda nru 45
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 6 — paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-metaboliżmu u t-tnaqqis tas-
sustanzi ma jistgħux jiġu evalwati u l-użu 
tas-sustanza huwa maħsub li jippromwovi 
s-saħħa u l-benessri ta’ l-annimal, l-
evalwazzjoni xjentifika tar-riskju tista’ tqis 
id-dejta ta’ monitoraġġ jew id-dejta ta’
espożizzjoni.

3. Jekk il-metaboliżmu u t-tnaqqis u t-
tneħħija tas-sustanzi ma jistgħux jiġu 
evalwati u l-użu tas-sustanza huwa maħsub 
li jippromwovi s-saħħa u l-benessri ta’ l-
annimal, l-evalwazzjoni xjentifika tar-
riskju tista’ tqis id-dejta ta’ monitoraġġ jew 
id-dejta ta’ espożizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'It-tneħħija tal-ħmieġ' hija relevanti għall-Evalwazzjoni tar-Riskju Ambjentali.  
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Emenda nru 46
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-metaboliżmu u t-tnaqqis tas-
sustanzi ma jistgħux jiġu evalwati u l-użu 
tas-sustanza huwa maħsub li jippromwovi 
s-saħħa u l-benessri ta’ l-annimal, l-
evalwazzjoni xjentifika tar-riskju tista’ tqis 
id-dejta ta’ monitoraġġ jew id-dejta ta’
espożizzjoni.

3. Jekk il-metaboliżmu u t-tnaqqis tas-
sustanzi ma jistgħux jiġu evalwati u l-użu 
tas-sustanza huwa maħsub li jippromwovi 
s-saħħa u l-benessri ta’ l-annimal, l-
evalwazzjoni xjentifika tar-riskju tista’ tqis 
id-dejta ta’ monitoraġġ jew id-dejta ta’ 
espożizzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-saħħa ta’ l-annimali fil-prinċipju għandha tingħata prijorità u m’hemm ebda raġuni 
għaliex prodott mediċinali jikkontribwixxi biss għal benessri tagħhom u mhux għal 
saħħithom.

Emenda nru 47
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 7 — punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fatturi oħra leġittimi bħall-aspetti 
teknoloġiċi tal-produzzjoni ta’ l-ikel, il-
fattibbilità tal-kontrolli, il-kundizzjonijiet 
ta’ l-użu u l-applikazzjoni tas-sustanzi fi 
prodotti veterinarji mediċinali u l-
possibbilità ta’ użu ħażin jew illegali;

(b) fatturi oħra leġittimi bħall-aspetti 
teknoloġiċi tal-produzzjoni ta’ l-ikel, il-
fattibbilità tal-kontrolli, il-kundizzjonijiet 
ta’ l-użu u l-applikazzjoni tas-sustanzi fi 
prodotti veterinarji mediċinali u l-
possibbilità ta’ użu ħażin jew illegali; użu 
ħażin jinkludu l-użu profilattiku ta’ 
prodotti mediċinali veterinarji meta l-
mard jista’ jkun ġestit billi jsiru tibdiliet 
proporzjonati u raġonevoli fil-
kundizzjonijiet li fihom jinżammu l-
annimali;
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Or. en

Emenda nru 48
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fatturi oħra leġittimi bħall-aspetti 
teknoloġiċi tal-produzzjoni ta’ l-ikel, il-
fattibbilità tal-kontrolli, il-kundizzjonijiet 
ta’ l-użu u l-applikazzjoni tas-sustanzi fi 
prodotti veterinarji mediċinali u l-
possibbilità ta’ użu ħażin jew illegali; 

(b) fatturi oħra leġittimi bħall-aspetti 
teknoloġiċi tal-produzzjoni ta’ l-ikel u l-
produzzjoni ta’ l-għalf ta’ l-annimali, il-
fattibbilità tal-kontrolli, il-kundizzjonijiet 
ta’ l-użu u l-applikazzjoni tas-sustanzi fi 
prodotti veterinarji mediċinali u l-
possibbilità ta’ użu ħażin jew illegali; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proċessi ta’ manifattura ta’ l-għalf ta’ l-annimali (li għandhom ikunu kkunsidrati meta ssir 
analiżi tar-riskju) huma inklużi wkoll. In vista tal-fatt li ħafna prodotti mediċinali veterinarji 
jiġu amministrati fl-għalf jew fl-ilma tax-xorb ta’ l-annimali, ir-rakkomandazzjonijiet tal-
ġestjoni tar-riskju għandhom jikkunsidraw kif it-teknoloġiji disponibbli jaffettwaw ir-riskju.

Emenda nru 49
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fatturi oħra leġittimi bħall-aspetti 
teknoloġiċi tal-produzzjoni ta’ l-ikel, il-
fattibbilità tal-kontrolli, il-kundizzjonijiet 
ta’ l-użu u l-applikazzjoni tas-sustanzi fi 
prodotti veterinarji mediċinali u l-
possibbilità ta’ użu ħażin jew illegali;

(b) fatturi oħra leġittimi bħall-aspetti 
teknoloġiċi tal-produzzjoni ta’ l-ikel, il-
fattibbilità tal-kontrolli, il-kundizzjonijiet 
ta’ l-użu u l-applikazzjoni tas-sustanzi fi 
prodotti veterinarji mediċinali, 
b’konformità mal-prattika veterinarja 
xierqa u l-possibbilità ta’ użu ħażin jew 
illegali;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni xjentifika tar-riskju tista’ tirrakkomanda t-twaqqif ta’ limiti massimu għolja
ħafna ta’ residwu – ħafna aktar għolja milli meħtieġ għall-użu tal-prodott relevanti skond il-
prattika veterinarja xierqa. Meta tiġi kkunsidrata l-prattika veterinarja tajba biex jiġu ffissati 
l-limiti massimi ta’ residwu, iwassal biex il-valuri jiġu ffissati  f’livell li jassigura l-aħjar 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem filwaqt li jiġi evitat l-użu eċċessiv ta’ prodotti veterinarji.

Emenda nru 50
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 7 — punt (d a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da)  kemm-il darba jew le il-
konċentrazzjonijiet ambjentali mbassra 
huma aċċettabbli għall-ħarsien ta’ l-
ambjent u, fejn xieraq, kwalunkwe 
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet għall-
użu tas-sustanza kkonċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ċerti każi il-konċentrazzjonijiet ta’ sustanzi jistgħu jkunu ta’ riskju għall-ambjent. Dan it-
tħassib għandu jiġi kkunsidrat fir-rakkomandazzjonijiet tal-ġestjoni tar-riskju.

Emenda nru 51
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 8 — paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-opinjoni 
tal-Kumitat tkun mogħtija fi żmien 210 
ijiem wara li tirċievi applikazzjoni valida 

2. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-opinjoni 
tal-Kumitat tkun mogħtija fi żmien 210 
ijiem wara li tirċievi applikazzjoni valida 
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skond l-Artikolu 3 u l-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu. Dan il-limitu ta’ żmien għandu 
jkun sospiż meta l-Aġenzija titlob il-
preżentazzjoni ta’ tagħrif supplementari 
dwar is-sustanza partikolari f’perjodu ta’ 
żmien speċifikat, u għandu japplika mill-
ġdid meta t-tagħrif supplementari mitlub 
ikun ġie pprovdut.

għal sustanza ġdida skond l-Artikolu 3 u l-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Dan il-
limitu ta’ żmien għandu jkun sospiż meta l-
Aġenzija titlob il-preżentazzjoni ta’ tagħrif 
supplementari dwar is-sustanza partikolari 
f’perjodu ta’ żmien speċifikat, u għandu 
japplika mill-ġdid meta t-tagħrif 
supplementari mitlub ikun ġie pprovdut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija fl-interess taċ-ċarezza.

Emenda nru 52
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 8 — paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan li ġej għandu japplika fir-rigward 
ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi li 
huma awtorizzati li jintużaw fi prodotti 
mediċinali veterinarji fid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament:
(a) Wara konsultazzjoni ma’ l-Aġenzija, 
il-Kummissjoni għandha tippubblika 
skeda għall-kunsiderazzjoni ta’ dawn is-
sustanzi, inklużi l-limiti ta’ żmien biex tiġi 
sottomessa l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 8(1). Il-persuni responsabbli biex 
iqiegħdu fis-suq il-prodott mediċinali 
veterinarju għandhom jassiguraw li l-
informazzjoni kollha relevanti tiġi 
sottomessa lill-Kummissjoni. L-
awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri 
għandhom iressqu għall-attenzjoni tal-
Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni 
relevanti oħra.
(b) Wara li ssir verifika fi żmien 30 jum 
minn meta l-informazzjoni tkun
sottomessa b’mod korrett, il-Kummissjoni 
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għandha minnufih tissottometti l-
informazzjoni biex tiġi eżaminata mill-
Aġenzija, li għandha tesprimi l-opinjoni 
tagħha f’perjodu ta’ 120 jum. Dan il-
limitu ta’ żmien għandu jiġi sospiż meta l-
Aġenzija titlob li tiġi sottomessa 
informazzjoni supplimentari dwar is-
sustanza partikolari f’perjodu ta’ żmien 
speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġġib it-test konformi mar-Regolament tal-Kunsill 2377/90.

Emenda nru 53
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 9 –- paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal sustanzi mhux maħsuba għall-
użu fi prodotti mediċinali veterinarji li 
għandhom jitqiegħdu fis-suq fil-Komunità 
u meta ma tkun saret l-ebda applikazzjoni 
għal dawn is-sustanzi skond l-Artikolu 3, 
il-Kummissjoni jew l-Istati Membri jistgħu 
jressqu lill-Aġenzija t-talbiet għal opinjoni 
dwar il-limiti massimi ta’ residwu.

1. Il-Kummissjoni jew l-Istati Membri 
jistgħu jibgħatu lill-Apġenzija talbiet għal 
opinjoni dwar il-limiti massimi ta’ residwu 
għal sustanzi farmakoloġikament attivi 
f’waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

Artikoli 4 sa 8 għandhom japplikaw.
(a) is-sustanza in kwistjoni hija 
awtorizzata biex tintuża fi prodott 
mediċinali veterinarju f’pajjiż terz u ma
ġiet sottomessa ebda applikazzjoni dwar 
dik is-sustanza skond l-Artikolu 3, jew
(b) is-sustanza in kwistjoni fi prodott 
mediċinali intiż biex jintuża skond l-
Artikolu 11 tad-Direttiva 2001/82/KE iżda 
ebda applikazzjoni rigward dik is-sustanza 
ma ġiet sottomessa skond l-Artikolu 3, jew
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(c) is-sustanza in kwistjoni hija inkluża bi 
prodott bioċidu użat fit-trobbija ta’ l-
annimali u limitu massimu ta’ residwu 
għandu jiġi stabbilit skond l-Artikolu 
10(2)(ii)(b) tad-Direttiva 98/8/KE.
2. Artikoli 4 sa 7 għandhom japplikaw.
L-applikazzjonijiet għal opinjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu għandhom ikunu konformi mar-
rekwiżiti tal-forma u l-kontenut stipulati
mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 12(1).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

Además de medicamentos no autorizados en la Unión y biocidas de uso ganadero, se 
tramitarían también por este procedimiento las solicitudes de LMR para sustancias que se 
usan en medicamentos autorizados en la Unión pero para las que no se ha presentado 
solicitud en virtud del artículo 3. Esto da pie para que las administraciones promuevan la 
fijación de LMR en especies que, por sus bajos censos, resultan poco atractivas a los 
operadores de la industria farmacéutica, y pueden sufrir por ello vacíos terapéuticos 
inaceptables desde el punto de vista de la sanidad y el bienestar animal.

Se elimina en el apartado 3 la referencia a solicitantes distintos de la Comisión o los Estados 
Miembros, los únicos facultados según el apartado 1, y se especifica el formato y contenido 
de la solicitud en el apartado 2.

Emenda nru 54
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 9 — paragrafu 1 — subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal sustanzi mhux maħsuba għall-użu 
fi prodotti mediċinali veterinarji li 
għandhom jitqiegħdu fis-suq fil-Komunità 
u meta ma tkun saret l-ebda applikazzjoni 
għal dawn is-sustanzi skond l-Artikolu 3, 
il-Kummissjoni jew l-Istati Membri jistgħu 
jressqu lill-Aġenzija t-talbiet għal opinjoni 

1. Għal sustanzi mhux maħsuba għall-użu 
fi prodotti mediċinali veterinarji li 
għandhom jitqiegħdu fis-suq fil-Komunità 
u meta ma tkun saret l-ebda applikazzjoni 
għal dawn is-sustanzi skond l-Artikolu 3, 
il-Kummissjoni, l-Istati Membri jew parti 
terza b’interessi leġittimi jistgħu jressqu 
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dwar il-limiti massimi ta’ residwu. lill-Aġenzija t-talbiet għal opinjoni dwar il-
limiti massimi ta’ residwu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Paragrafu 3 jissuġġerixxi li l-partijiet terzi jistgħu wkoll jagħmlu talbiet, għalkemm din il-
possibilità mhix inkluża f’paragrafu 1. Kjarifika sistematika.

Emenda nru 55
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 — paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien 15-il jum mill-adozzjoni ta’ l-
opinjoni aħħarija, l-Aġenzija għandha 
tressaqha lill-Kummissjoni u, kif jista’ jkun 
il-każ, lill-Istat Membru jew lill-parti li 
tkun għamlet it-talba, filwaqt li tistqarr ir-
raġunijiet għall-konklużjonijiet tagħha.

3. Fi żmien 15-il jum mill-adozzjoni ta’ l-
opinjoni aħħarija, l-Aġenzija għandha 
tressaqha lill-Kummissjoni u, kif jista’ jkun 
il-każ, lill-Istat Membru li tkun għamlet it-
talba, filwaqt li tistqarr ir-raġunijiet għall-
konklużjonijiet tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt li tintalab opinjoni mingħand l-Aġenzija dwar l-MRLs għandu jkun limitat għal 
Kummissjoni u l-Istati Membri.

Emenda nru 56
Carl Schlyter

Proposta għal regolamnt
Artikolu 9 — paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Paragrafi 1 sa 3 għandhom japplikaw 
mutatis mutandis għal sustanzi 
farmakoloġikament attivi li dwarhom l-
ispiża tal-proċedura biex jiġu stabbiliti l-
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limiti tar-residwu hija sproporzjonata fil-
konfront tad-dħul ekonomiku mis-
sustanza minħabba distribuzzjoni limitata 
ta’ l-ispeċi ta’ l-annimal jew is-sinifikat 
minuri tagħhom (‘użu minuri’). Fil-każ 
ta’ estrapolazzjoni bejn speċi ta’ l-
annimali differenti, għandu jiġi applikat 
fattur ta’ sikurezza ta’ mill-inqas 10 meta 
jiġu ffissati l-limiti massimi tar-residwu.
Il-Kummissjoni tista’, skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 20(3), tistabbilixxi rekwiżiti aktar 
preċiżi għall-applikazzjoni ta’ dan il-
paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estrapolazzjoni, msemmija fl-Artikolu 5, ma ssolvix il-problemi kollha rigward id-
disponibilità limitata tal-prodotti mediċinali veterinarji għall-ispeċi ta’ annimali ta’ 
importanza ekonomika minuri jew għal speċi li għalihom il-proċedura biex jiġu ffissati l-limiti 
ma tagħmilx sens ekonomikament minħabba l-livelli baxxi ta’ dħul involut. L-emenda 
tipprova ssolvi din il-problema reali, li hija ta’ spiss serja ħafna għall-ħarsien ta’ l-annimali 
u tas-saħħa ta’ l-annimali, għalkemm hija ċertament mixtieqa diskussjoni aktar fil-fond. 

Emenda nru 57
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 10 — paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni, l-applikant skond l-
Artikolu 3, jew Stat Membru skond l-
Artikolu 9, bħala riżultat ta’ tagħrif ġdid, 
tqis li eżami mill-ġdid ta’ l-opinjoni huwa 
meħtieġ sabiex tkun protetta s-saħħa tal-
bniedem u ta’ l-annimal, hi tista’ titlob lill-
Aġenzija toħroġ opinjoni ġdida dwar is-
sustanzi fil-kwistjoni.

Meta l-Kummissjoni, l-applikant skond l-
Artikolu 3, jew Stat Membru skond l-
Artikolu 9, bħala riżultat ta’ tagħrif ġdid, 
tqis li eżami mill-ġdid ta’ l-opinjoni huwa 
meħtieġ sabiex tkun protetta s-saħħa tal-
bniedem jew ta’ l-annimal jew is-sigurtà 
ta’ l-ambjent, hi tista’ titlob lill-Aġenzija 
toħroġ opinjoni ġdida dwar is-sustanzi fil-
kwistjoni.

Or. en
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Emenda nru 58
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni, l-applikant skond l-
Artikolu 3, jew Stat Membru skond l-
Artikolu 9, bħala riżultat ta’ tagħrif ġdid, 
tqis li eżami mill-ġdid ta’ l-opinjoni huwa 
meħtieġ sabiex tkun protetta s-saħħa tal-
bniedem u ta’ l-annimal, hi tista’ titlob lill-
Aġenzija toħroġ opinjoni ġdida dwar is-
sustanzi fil-kwistjoni.

Meta l-Kummissjoni, kwalunkwe persuna 
li ppreżentat applikazzjoni għal opinjoni 
skond l-Artikolu 3, jew Stat Membru 
skond l-Artikolu 9, bħala riżultat ta’ tagħrif 
ġdid, tqis li eżami mill-ġdid ta’ l-opinjoni
huwa meħtieġ sabiex tkun protetta s-saħħa 
tal-bniedem u ta’ l-annimal, hi tista’ titlob 
lill-Aġenzija toħroġ opinjoni ġdida dwar is-
sustanzi fil-kwistjoni.

Dik it-talba għandha tkun akkumpanjata 
minn tagħrif li jispjega l-kwistjoni li 
għandha tiġi indirizzata. L-Artikolu 8(2) u
(4) jew l-Artikolu 9(2) u (3) rispettivament 
għandhom japplikaw għall-opinjoni l-
ġdida.

Dik it-talba għandha tkun akkumpanjata 
minn tagħrif li jispjega l-kwistjoni li 
għandha tiġi indirizzata. L-Artikolu 8(2) sa
(4) jew l-Artikolu 9(2) u (3) rispettivament 
għandhom japplikaw għall-opinjoni l-
ġdida.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-test ġdid propost jiċċara min jista’ jitlob reviżjoni u taħt liema ċirkostanzi, jiġifieri:

- persuni li applikaw għal opinjoni skond l-Artikolu 1 jistgħu jitolbu reviżjoni, u

- il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jitolbu reviżjoni mhux biss rigward l-opinjonijiet li 
ppromwovew skond l-Artikolu 9, iżda anki rigward dawk promossi minn partijiet terzi skond 
l-Artikolu 3.
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Emenda nru 59
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 12 — paragrafu 1 — parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond il-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 20(2), il-
Kummissjoni, b’konsultazzjoni ma’ l-
Aġenzija, għandha tadotta dawn li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni ma’ l-
Aġenzija, għandha tadotta regoli dwar:

Or. en

Emenda nru 60
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 12 — paragrafu 1 — subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu deċiżjonijiet, fil-każ 
ta’ punt (a), skond il-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 21(2) u, 
fil-każ ta’ punt (b), skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 21(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ metodu ta’ l-evalwazzjoni tar-riskju u tal-ġestjoni tar-riskju huwa aspett 
ċentrali ta’ dan ir-regolament u l-Parlament Ewropew għandu għalhekk ikun involut fl-
adozzjoni tieghu. Għalhekk, hija proposta bidla mill-proċedura regolatorja għal proċedura 
regolatorja bi skrutinju. Barra minn hekk, l-istess proċedura hija pprovduta fil-każ ta’ 
deċiżjonijiet dwar l-estrapolazzjoni f’paragrafu 2.
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Emenda 61
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni ma’ l-
Aġenzija, għandha tadotta regoli dwar l-
użu ta’ livell massimu ta’ residwu ta’
oġġett ta’ l-ikel partikolari għal oġġett ta’
l-ikel ieħor ta’ l-istess speċi, jew ta’ waħda 
jew aktar speċi għal speċi oħra msemmija 
fl-Artikolu 5. Dawn ir-regoli għandhom 
jispeċifikaw kif u taħt liema ċirkostanzi d-
data xjentifika dwar ir-residwi f’oġġett ta’
l-ikel partikolari jew f’waħda jew aktar 
speċi jistgħu jintużaw biex jistabbilixxu 
limitu massimu ta’ residwu f’oġġetti ta’ l-
ikel oħra, jew fi speċi oħra.

2. Il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni ma’ l-
Aġenzija, għandha tadotta, skond l-
Artikolu 5(1a), il-miżuri mfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan 
ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
imsemmi fl-Artikolu 20(3).

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 20(3).

Or. es

Emenda nru 62
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 13 — paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tikklassifika s-
sustanzi farmakoloġikament attivi skond l-
opinjoni ta’ l-Aġenzija dwar il-limitu 
massimu ta’ residwu skond l-Artikoli 4, 9 
jew 10. 

1. Il-Kummissjoni għandha tikklassifika s-
sustanzi farmakoloġikament attivi skond l-
opinjoni ta’ l-Aġenzija dwar il-limitu 
massimu ta’ residwu skond l-Artikoli 4, 9 
jew 10 u dwar il-konċentrazzjoni 
ambjentali sikura skond l-Artikoli 4 u 10.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B’riżultat ta’ l-emenda 3 ta’ l-Artikolu 4 u l-emenda 10 ta’ l-Artikolu 10. 

Emenda nru 63
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 13 — paragrafu 2 — parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-klassifikazzjoni għandha tinkludi lista 
ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi u l-
klassijiet terapewtiċi li għalihom 
jappartienu. Il-klassifikazzjoni għandha 
tinkludi wkoll l-iffissar, għal kull waħda 
minn dawn is-sustanzi, ta’ waħda minn 
dawn l-għażliet li ġejjin:

2. Il-klassifikazzjoni għas-sikurezza ta’ l-
oġġetti ta’ l-ikel għandha tinkludi lista ta’
sustanzi farmakoloġikament attivi u l-
klassijiet terapewtiċi li għalihom 
jappartienu. Il-klassifikazzjoni għandha 
tinkludi wkoll l-iffissar, għal kull waħda 
minn dawn is-sustanzi, ta’ waħda minn 
dawn l-għażliet li ġejjin:

Or. en

Emenda nru 64
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) in-nuqqas ta’ limitu massimu ta’
residwu;

(c) in-nuqqas tal-ħtieġa li jiġi stabbilit  
limitu massimu ta’ residwu;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni hawnhekk hija li tiċċara l-kunċett. Subparagrafu c) japplika għal sustanzi 
meqjusa li ma jagħmlux ħsara. Bit-terminoloġija eżistenti s-subparagrafu jinkludi wkoll 
sustanzi oħra li dwarhom ma kienx possibbli li jiġi stabbiliti limitu ta’ sikurezza (minħabba 
nuqqas ta’ informazzjoni jew raġunijiet oħra).
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Emenda nru 65
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) projbizzjoni fuq l-amministrazzjoni ta’
sustanza.

(d) projbizzjoni fuq il-preżenza ta’
sustanza jew residwi tagħha fi prodott li 
joriġina minn annimal.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk il-preżenza ta’ sustanza jew residwu tagħha f’ikel li joriġina minn annimali hija ta’ 
riskju għas-saħħa tal-bniedem, irrispettivament mill-kwantità preżenti, it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti fejn din tista’ tinstab għandu jkun ipprojbit. Mhux biżżejjed li tkun ipprojbita l-
amministrazzjoni tagħha. Barra minn hekk, l-Ewropa ma tistax tipprojbixxi l-
amministrazzjoni ta’ sustanza f’pajjiżi terzi, u għalhekk it-terminoloġija tkun tfisser li 
sustanza tkun ipprojbita fi prodotti Ewropej biss, u mhux fi prodotti impurtati.

Emenda nru 66
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Se jkun stabbilit limitu massimu ta’
residwu fejn jidher li huwa meħtieġ għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
b’konformità ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
skond l-Artikoli 4, 9 jew 10 jew wara vot
mill-Komunità favur l-istabbiliment ta’
limitu massimu ta’ residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva maħsuba għall-
użu fi prodott mediċinali veterinarju fil-
Codex Alimentarius. Fil-każ ta’ l-aħħar 
m’hijiex meħtieġa evalwazzjoni 
addizzjonali mill-Aġenzija.

3. Se jkun stabbilit limitu massimu ta’
residwu fejn jidher li huwa meħtieġ għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
b’konformità ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
skond l-Artikoli 4, 9 jew 10 jew skond l-
adozzjoni mill-Kummissjoni (jekk 
m’hemmx oġġezzjonijiet mill-Komunità)
ta’ limitu massimu ta’ residwu għal 
sustanza farmakoloġikament attiva 
maħsuba għall-użu fi prodott mediċinali 
veterinarju fil-Codex Alimentarius. Fil-każ 
ta’ l-aħħar m’hijiex meħtieġa evalwazzjoni 
addizzjonali mill-Aġenzija.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Din hija intiża biex tiċċara żewġ kunċetti:

L-MRLs huma elementi ta’ ġestjoni tar-riskju u għandhom ikunu riveduti kull meta tkun 
meħtieġa azzjoni biex tassigura li jwettqu xogħolhom: jiġifieri jassiguraw is-sikurezza tal-
konsumatur.

L-UE ser tadotta l-Codex MRLs meta jkunu ġew adottati minn dik l-entità bla ebda riservi 
min-naħa ta’ l-UE. Vot favur mill-UE m’għandux iwassal għall-adozzjoni awtomatika jekk l-
approvazzjoni finali tal-Codex ma tiġix assigurata.

Emenda nru 67
Dagmar Roth—Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 — paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Se jkun stabbilit limitu massimu ta’
residwu fejn jidher li huwa meħtieġ għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
b’konformità ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
skond l-Artikoli 4, 9 jew 10 jew wara vot 
mill-Komunità favur l-istabbiliment ta’
limitu massimu ta’ residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva maħsuba għall-
użu fi prodott mediċinali veterinarju fil-
Codex Alimentarius. Fil-każ ta’ l-aħħar
m’hijiex meħtieġa evalwazzjoni 
addizzjonali mill-Aġenzija.

3. Se jkun stabbilit limitu massimu ta’ 
residwu fejn jidher li teħtieġ il-protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem:

(a) wara opinjoni ta’ l-Aġenzija skond l-
Artikolu 4, 9 jew 10; jew
(b) wara vot mill-Komunità favur it-
twaqqif ta’ limitu massimu ta’ residwu 
għal sustanza farmakoloġikament attiva 
intiża biex tintuża fi prodott mediċinali 
veterinarju fil-Codex Alimentarius,
sakemm id-dejta xjentifika kkunsidrata 
tkun disponibbli għar-rappreżentant tal-
Komunità fil-Codex Alimentarius qabel il-
vot fil-Kummissjoni tal-Codex 
Alimentarius. F’dan il-każ evalwazzjoni 
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addizzjonali mill-Aġenzija mhijiex 
meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha żżid it-trasparenza tad-deċiżjonijiet tal-Codex.

Emenda nru 68
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Se jkun stabbilit limitu massimu ta’
residwu fejn jidher li huwa meħtieġ għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
b’konformità ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
skond l-Artikoli 4, 9 jew 10 jew wara vot 
mill-Komunità favur l-istabbiliment ta’
limitu massimu ta’ residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva maħsuba għall-
użu fi prodott mediċinali veterinarju fil-
Codex Alimentarius. Fil-każ ta’ l-aħħar 
m’hijiex meħtieġa evalwazzjoni 
addizzjonali mill-Aġenzija.

3. Se jkun stabbilit limitu massimu ta’
residwu fejn jidher li huwa meħtieġ għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
b’konformità ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
skond l-Artikoli 4, 9 jew 10 jew wara vot 
mill-Komunità favur l-istabbiliment ta’
limitu massimu ta’ residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva maħsuba għall-
użu fi prodott mediċinali veterinarju fil-
Codex Alimentarius. Fil-każ ta’ l-aħħar il-
Komunità ma tistax tivvota favur sakemm 
ma jiġux prodotti evalwazzjoni xjentifika 
ta’ riskju skond l-Artikolu 6 u 
rakkomandazzjonijiet ta’ ġestjoni tar-
riskju skond l-Artikolu 7; għalhekk 
m'hijiex meħtieġa evalwazzjoni 
addizzjonali mill-Aġenzija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Diskussjonijiet fi ħdan Codex jew entitajiet oħra internazzjonali m’għandhomx jintużaw bħala 
skuża biex jiġu adottati limiti massimi ta’ residwu inqas riġidi minn dawk adottati fl-Ewropa.
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Emenda nru 69
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 13 — paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Se jkun stabbilit limitu massimu ta’
residwu fejn jidher li huwa meħtieġ għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
b’konformità ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
skond l-Artikoli 4, 9 jew 10 jew wara vot 
mill-Komunità favur l-istabbiliment ta' 
limitu massimu ta’ residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva maħsuba għall-
użu fi prodott mediċinali veterinarju fil-
Codex Alimentarius. Fil-każ ta’ l-aħħar
m’hijiex meħtieġa evalwazzjoni 
addizzjonali mill-Aġenzija. 

3. Se jkun stabbilit limitu massimu ta’
residwu fejn jidher li huwa meħtieġ għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
b’konformità ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
skond l-Artikoli 4, 9 jew 10. Limiti 
massimi ta’ residwu maqbula mill-
Komunità għal sustanza 
farmakoloġikament attiva intiża biex 
tintuża fi prodott mediċinali fil-Codex 
Alimentarius għandhom ikunu ta’ l-istess 
valur tad-dispożizzjonijiet Komunitarji fis-
seħħ dwar il-ħarsien tas-saħħa. Għandha 
tkun meħtieġa evalwazzjoni addizzjonali 
mill-Aġenzija fl-interess tal-ħarsien tas-
saħħa rigward ta’ l-inqas l-effetti 
sinerġetiċi u kumulattivi ta’ sustanzi 
differenti farmakoloġiament attivi meta l-
Aġenzija jew l-awtoritajiet relevanti ta’ 
Stati Membri huma mħassba dwar il-
ħarsien tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tkun disponibbli informazzjoni ġdida dwar ir-riskji ta’ sustanza, għandu jkun possibbli, 
anki għal-limiti tal-Codex, li tintalab opinjoni ġdida. Din hija essenzjalment kjarifika. 

Emenda nru 70
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 13 — paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qabel ma l-Kummissjoni taqbel mal-
limiti massimi ta’ residwu fil-Codex 
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Alimentarius, għandha tapplika l-
proċedura msemmija fl-Artikolu 21(3). Il-
Kummissjoni tista’ tapprova l-limiti 
massimi ta’ residwu fil-Codex 
Alimentarius biss jekk jiggarantixxu livell 
ugwali ta’ sikurezza għas-saħħa tal-
bniedem skond il-ligi Komunitarja. L-
Artikolu 13(e) tar-Regolament (KE) Nru
178/2002 għandu jiġi kkunsidrat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni tal-limiti massimi ta’ residwu fil-Codex Alimentarius – kontra deċiżjonijiet 
purament interni tal-Komunità – hija suġġetta biss għal kontroll demokratiku jew 
parlamentari limitat ħafna. Id-deċiżjonijiet dwar il-Codex għandhom għalhekk ikunu suġġetti 
għall-istess rekwiżiti rigward il-proċedura u l-parteċipazzjoni bħala deċiżjonijiet interni tal-
Komunità. 

Il-limiti tal-Codex għandhom jiggarantixxu, livell ta’ sikurezza, li jekk mhux identiku ikun fuq 
livell paragonabbli. Dan huwa appoġġjat ukoll bir-referenza għar-Regolament (KE) Nru
178/2002.

Emenda nru 71
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 13 — paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jista’ jiġi stabbilit limitu massimu 
provviżorju ta’ residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva f’każijiet fejn id-
dejta xjentifika m’hijiex kompluta, 
sakemm ma jkun hemm l-ebda raġuni 
għalfejn wieħed jissoponi li r-residwi tas-
sustanza kkonċernata fil-livell propost 
jippreżentaw periklu għas-saħħa tal-
bniedem.

4. Jista’ jiġi stabbilit limitu massimu 
provviżorju ta’ residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva f’każijiet fejn id-
dejta xjentifika m’hijiex kompluta, 
sakemm ma jkun hemm l-ebda raġuni 
għalfejn wieħed jissoponi li r-residwi tas-
sustanza kkonċernata fil-livell propost 
jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-
bniedem. Id-deċiżjoni dwar ir-riskju 
għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji 
msemmija fl-Artikolu 6 u r-regoli stipulati 
fl-Artikolu 12.

Il-limitu massimu provviżorju ta’ residwu Il-limitu massimu provviżorju ta’ residwu 
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se japplika għal perjodu ta’ żmien stabbilit, 
li m’għandux jaqbeż il-ħames snin. Dak il-
perjodu jista’ jiġi estiż darba għal perjodu 
li ma jaqbiżx is-sentejn meta jintwera li din 
l-estensjoni tkun tippermetti t-tlestija ta’ l-
istudji xjentifiċi li għadhom għaddejja.

se japplika għal perjodu ta’ żmien stabbilit, 
li m’għandux jaqbeż it-tliet snin. Dak il-
perjodu jista’ jiġi estiż darba għal perjodu 
li ma jaqbiżx is-sentejn meta jintwera li din 
l-estensjoni tkun tippermetti t-tlestija ta’ l-
istudji xjentifiċi li għadhom għaddejja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu massimu ta’ ħames snin għall-awtorizzazzjoni provviżorja jidher twil wisq. Bħala 
regola, is-sustanzi involuti għaddew minn awtorizzazzjoni jew proċedura oħra ta’ ttestjar, li 
jfisser li r-riżultati meħtieġa għandhom ikunu disponibbli fi żmien tliet snin. Dan huwa 
perjodu itwal ta’ żmien minn dak għall-iffissar tal-limiti skond il-proċedura normali.

Emenda nru 72
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6 – parti introduttorja u punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-amministrazzjoni ta’ sustanza lill-
annimali li jipproduċu l-ikel m’hijiex se 
tkun permessa, b’konformità ma’ opinjoni 
skond l-Artikoli 4, 9 jew 10, fiż-żewġ 
ċirkostanzi li ġejjin:

6. Il-preżenza ta’ sustanza jew residwi 
tagħha fi prodott li joriġina mill-annimal
m’hijiex se tkun permessa, b’konformità 
ma’ opinjoni skond l-Artikoli 4, 9 jew 10, 
fiż-żewġ ċirkostanzi li ġejjin:

(a) fejn kwalunkwe użu ta’ sustanza 
farmakoloġikament attiva f’annimali li 
jipproduċu l-ikel huwa ta’ periklu għas-
saħħa tal-bniedem;

(a) fejn kwalunkwe preżenza ta’ sustanza 
farmakoloġikament attiva jew residwi 
tagħha f’ikel li joriġina mill-annimali
huwa ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi ma’ l-emenda għall-Artikolu 13(2)(d).
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Emenda nru 73
Urszula Krupa

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn kwalunkwe użu ta’ sustanza 
farmakoloġikament attiva f’annimali li 
jipproduċu l-ikel huwa ta’ periklu għas-
saħħa tal-bniedem;

Ma jaffettwax il-verżjoni Ingliża.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

(Ma jaffettwax il-verżjoni Ingliża.)

Emenda nru 74
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 a
Klassifikazzjoni għas-sikurezza ta’ l-

ambjent
1. Il-klassifikazzjoni għas-sikurezza ta’ l-
ambjent għandha tinkludi lista ta’ 
sustanzi farmakoloġikament attivi u t-
twaqqif, skond kull sustanza ta’ wieħed 
minn dawn li ġej:
(a) konċentrazzjoni massima ambjentali; 
(b) konċentrazzjoni massima ambjentali 
provviżorja;
(c) l-assenza ta’ konċentrazzjoni massima 
ambjentali;
(d) projbizzjoni dwar l-amministrazzjoni 
ta’ sustanza.
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2. Konċentrazzjoni massima ambjentali 
għandha tkun stipulata fejn tidher 
meħtieġa għall-ħarsien ta’ l-ambjent wara 
opinjoni ta’ l-Aġenzija skond l-Artikoli 4 
u 10.
3. Konċentrazzjoni massima ambjentali 
provviżorja tista’ tkun stabbilita għal 
sustanza farmakoloġikament attiva 
f’każijiet fejn id-dejta xjentifika mhijiex 
kompluta, sakemm m’hemmx evidenza li 
wieħed jissopponi li r-residwi ta’ sustanza 
kkonċernata fil-livell propost ifissru ħsara 
għall-ambjent   Il-konċentrazzjoni 
massima ambjentali provviżorja għandha 
tapplika għal perjodu definit ta’ żmien, li 
m’għandux jaqbeż ħames snin. Dak il-
perjodu jista’ jiġi estiż darba għal perjodu 
ta’ mhux aktar minn sentejn meta
jintwera li estensjoni bħal din tippermetti 
li l-istudji xjentifiċi li qegħdin isiru 
jitlestew.
4. Ebda konċentrazzjoni massima 
ambjentali m’għandha tkun stabbilita 
fejn, wara opinjoni skond l-Artikoli 4 u 
10, mhijiex meħtieġa għall-ħarsien ta’ l-
ambjent.
5. L-amministrazzjoni ta’ sustanza lill-
annimali li jipproduċu l-ikel għandha 
tkun projbita, wara opinjoni skond l-
Artikoli 4 u 10, f’xi waħda miċ-ċirkostanzi 
li ġejjin:
(a) fejn kwalunkwe użu ta’ sustanza 
farmakoloġikament attiva fl-annimali li 
jipproduċu l-ikel tikkonstitwixxi riskju 
mhux aċċettabbli għall-ambjent;
(b) ma jista’ jkun hemm ebda konklużjoni 
finali dwar il-ħarsien ta’ l-ambjent 
rigward residwi ta’ sustanza.
6. Fejn jidher neċessarju għall-ħarsien ta’ 
l-ambjent, il-klassifikazzjoni għandha 
tinkludi l-kundizzjonijiet u r-
restrizzjonijiet għall-użu jew l-
applikazzjoni ta’ sustanza 
farmakoloġikament attiva li tintuża fi 
prodotti mediċinali veterinarji suġġetti 
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għal konċentrazzjoni massima ambjentali 
li għalihom ma ġiet iffissata ebda 
konċentrazzjoni massima ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tiġi assigurata l-konsistenza fl-istrateġija, tiġi evitata l-ħela 
bla bżonn tar-riżorsi u tiġi simplifikata l-proċedura għall-Evalwazzjonijiet ta’ Riskji 
Ambjentali tal-prodotti mediċinali veterinarji.

Emenda nru 75
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 a
Proċedura mħaffa għal opinjoni ta’ l-

Aġenzija
F’każijiet speċifiċi fejn prodott mediċinali 
veterinarju jew prodott bijoċidu jeħtieġ li 
jkun awtorizzat b’urġenza għal raġunijiet 
relatati mal-ħarsien tas-saħħa pubblika 
jew is-saħħa jew benessri ta’ l-annimali,
il-Kummissjoni, kull persuna li talbet 
opinjoni skond l-Artikolu 3 jew Stat 
Membru jistgħu jitolbu lill-Aġenzija biex 
tagħmel proċedura mħaffa għall-
evalwazzjoni ta’ limiti massimi ambjentali 
ta’ sustanza farmakoloġikament attiva li 
tinsab f’dawk il-prodotti.
Il-forma u l-kontenut ta’ l-applikazzjoni 
għandha tkun stabbilita mill-Kummissjoni 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 
12(1).
Minkejja dak imniżżel fl-Artikolu 9(2) u 
fl-Artikolu 8(2), l-Aġenzija għandha 
tassigura li l-Kummissjoni tista’ tgħarraf 
l-opinjoni tagħha fi żmien 150 jum wara li 
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tasal l-applikazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Proċedura mħaffa għandha tkun stabbilita għal każijiet urġenti ħafna li jeħtieġu rimedju għal 
marda serja li ma tistax tiġi ttrattata bi prodotti mediċinali awtorizzati u li qed ikollha impatt 
ħażin fuq is-saħħa jew il-benessri tal-bhejjem. Il-proċedura konġunta biex ikunu stabbiliti l-
limiti massimi tar-residwu jimpedixxu rimedju għall-marda. 

Emenda 76
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 14 — paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għan tal-klassifikazzjoni prevista 
fl-Artikolu 13, il-Kummissjoni għandha 
tħejji abbozz tar-Regolament fi żmien 30 
jum minn mindu tasal l-opinjoni ta’ l-
Aġenzija msemmija fl-Artikoli 4, 9(1) jew 
10. Il-Kummissjoni għandha tħejji wkoll 
abbozz ta’ Regolament fi żmien 30 jum 
mill-wasla tar-riżultat tal-vot mill-
Komunità favur l-iffissar ta’ limitu 
massimu ta’ residwu fil-Codex 
Alimentarius kif imsemmi fl-Artikolu 
13(3).

1. Għall-għan tal-klassifikazzjoni prevista 
fl-Artikolu 13, il-Kummissjoni għandha 
tħejji abbozz ta’ Regolamenti fi żmien 30 
jum minn mindu tasal l-opinjoni ta’ l-
Aġenzija msemmija fl-Artikoli 4, 9(1) jew 
10. Il-Kummissjoni għandha tħejji wkoll 
abbozz ta’ Regolamenti fi żmien 30 jum 
mill-wasla tar-riżultat tal-vot mill-
Komunità favur l-iffissar ta’ limitu 
massimu ta’ residwu fil-Codex 
Alimentarius kif imsemmi fl-Artikolu 
13(3).

Fejn l-abbozz tar-Regolament m’huwiex 
skond l-opinjoni ta’ l-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi 
spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet għad-
differenzi.

Fejn l-abbozz tar-Regolamenti m’huwiex 
skond l-opinjoni ta’ l-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi 
spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet għad-
differenzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-plural qed jintuża hawnhekk biex jiddeskrivi l-limiti massimi ta’ residwu u l-limiti 
ambjentali.
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Emenda nru 77
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għan tal-klassifikazzjoni prevista fl-
Artikolu 13, il-Kummissjoni għandha tħejji 
abbozz tar-Regolament fi żmien 30 jum 
minn mindu tasal l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
msemmija fl-Artikoli 4, 9(1) jew 10.Il-
Kummissjoni għandha tħejji wkoll abbozz 
ta’ Regolament fi żmien 30 jum mill-wasla 
tar-riżultat tal-vot mill-Komunità favur l-
iffissar ta’ limitu massimu ta’ residwu fil-
Codex Alimentarius kif imsemmi fl-
Artikolu 13(3).

1. Għall-għan tal-klassifikazzjoni prevista 
fl-Artikolu 13, il-Kummissjoni għandha 
tħejji abbozz tar-Regolament fi żmien 30 
jum minn mindu tasal l-opinjoni ta’ l-
Aġenzija msemmija fl-Artikoli 4, 9(1) jew 
10.Il-Kummissjoni għandha tħejji wkoll 
abbozz ta’ Regolament fi żmien 30 jum 
mill-wasla tar-riżultat ta’ l-adozzjoni tal-
limitu massimu ta’ residwu mingħajr 
oġġezzjonijiet mill-Komunità, u l-
adozzjoni mill-Kummissjoni tal-Codex 
Alimentarius kif imsemmi fl-Artikolu 
13(3).

Fejn l-abbozz tar-Regolament m’huwiex 
skond l-opinjoni ta’ l-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi 
spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet 
għad-differenzi.

Or. es

Emenda nru 78
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn l-Aġenzija intalbet tesprimi 
opinjoni u l-abbozz tar-Regolament ma 
jaqbilx ma’ dik l-opinjoni, il-Kummissjoni 
għandha tagħti spjegazzjoni dettaljata tar-
raġunijiet għal dawn id-differenzi. 

Or. es



AM\705998MT.doc 45/62 PE400.626v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Fl-interess taċ-ċarezza, it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 14(1) għandu jsir paragrafu.

Emenda nru 79
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 14 — paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-Regolament imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni 
skond, u fi żmien 30 jum wara t-tmiem tal-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 20(2). 

2. Ir-Regolament imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni 
skond, u fi żmien 90 jum wara t-tmiem tal-
proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 20(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura regolatorja bi skrutinju hawnhekk tidher xierqa. Il-perjodu ta’ żmien għandu jiġi 
estiż sabiex il-Parlament Ewropew jieħu sehem b’mod adegwat.

Emenda nru 80
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-Regolament imsemmi fil-paragrafu 
1 għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni 
skond, u fi żmien 30 jum wara t-tmiem 
tal-proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 20(2). 

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu issa nqasam, il-paragrafu 2 ta’ qabel isir 
paragrafu 2a.

Emenda nru 81
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fil-każ ta’ proċedura mħaffa 
msemmija fl-Artikolu 13a, il-Kummissjoni 
għandha tadotta r-Regolament imsemmi 
fil-paragrafu 1 fi żmien 15-il ġurnata 
mill-konklużjoni tal-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 20(2).

Or. es

Ġustifijkazzjoni

L-inklużjoni ta’ dan il-paragrafu huwa meħtieġ minħabba l-introduzzjoni ta’ proċedura ta’ 
emerġenza.

Emenda nru 82
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Metodi analitiċi imħassar
L-Aġenzija għandha tikkonsulta l-
laboratorji ta’ referenza tal-Komunità 
għall-analiżi fil-laboratorju ta’ residwi 
magħżula mill-Kummissjoni skond ir-
Regolament (KE) Nru 882/2004, dwar 
metodi analitiċi xierqa sabiex ikunu 
osservati r-residwi ta’ sustanzi 
farmakoloġikament attivi li għalihom ġew 
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iddeterminati limiti massimi ta’ residwu 
skond l-Artikolu 13. L-Aġenzija għandha 
tipprovdi dawn il-metodi lil-laboratorji ta’
referenza tal-Komunità u lil-laboratorji 
ta’ referenza nazzjonali magħżula skond 
ir-Regolament (KE) Nru 882/2004.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu jiċċaqlaq u għandu jiġi inkluż bħala Artikolu 18 fl-Intestatura IV tad-
Dispożizzjonijiet Finali.

Emenda nru 83
Marios Matsakis

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tikkonsulta l-
laboratorji ta’ referenza tal-Komunità 
għall-analiżi fil-laboratorju ta’ residwi 
magħżula mill-Kummissjoni skond ir-
Regolament (KE) Nru 882/2004, dwar 
metodi analitiċi xierqa sabiex ikunu 
osservati r-residwi ta’ sustanzi 
farmakoloġikament attivi li għalihom ġew 
iddeterminati limiti massimi ta’ residwu 
skond l-Artikolu 13. L-Aġenzija għandha 
tipprovdi dawn il-metodi lil-laboratorji ta’
referenza tal-Komunità u lil-laboratorji ta’
referenza nazzjonali magħżula skond ir-
Regolament (KE) Nru 882/2004.

L-Aġenzija għandha tikkonsulta l-
laboratorji ta’ referenza tal-Komunità 
għall-analiżi fil-laboratorju ta’ residwi 
magħżula mill-Kummissjoni skond ir-
Regolament (KE) Nru 882/2004, dwar 
metodi armonizzati u analitiċi xierqa 
sabiex ikunu osservati r-residwi ta’
sustanzi farmakoloġikament attivi li
għalihom ġew iddeterminati limiti massimi 
ta’ residwu skond l-Artikolu 13. L-
Aġenzija għandha tipprovdi dawn il-
metodi lil-laboratorji ta’ referenza tal-
Komunità u lil-laboratorji ta’ referenza 
nazzjonali magħżula skond ir-Regolament 
(KE) Nru 882/2004.

Or. en
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Emenda nru 84
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu 
jew jimpedixxu l-importazzjoni u t-tqegħid 
fis-suq ta’ ikel ta’ oriġini mill-annimali 
minħabba raġunijiet marbuta ma’ limiti 
massimi ta’ residwu fejn id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu ġew 
imħarsa.

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu 
jew jimpedixxu l-importazzjoni u t-tqegħid 
fis-suq ta’ ikel ta’ oriġini mill-annimali li 
fih residwi ta’ sustanzi 
farmakoloġikament attivi li mhumiex 
suġġetti għall-klassifikazzjoni skond l-
Artikolu 13(2)(a), (b) jew (c).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

 L’amendement interdit explicitement l’importation de denrées qui contiendraient des résidus 
de substances interdites d’usage dans l’UE. Cette interdiction serait également valable pour 
les producteurs européens, qui sont déjà soumis à ce niveau d’exigence. 

Autrement dit, toute denrée contenant des résidus de substance interdite, dont la présence 
aurait été révélée à la limite minimale de la détection requise au plan communautaire, voire 
en dessous de cette limite, seraient interdites d’importation et de mise sur le marché 
européen.

Cet amendement vise à faire cesser la distorsion de traitement entre producteurs des pays 
tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a 
cours actuellement.

Emenda nru 85
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċirkolazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel

L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu 
jew jimpedixxu l-importazzjoni u t-tqegħid 
fis-suq ta’ ikel ta’ oriġini mill-annimali 

Jekk id-dejta xjentifika għas-sustanza in 
kwistjoni hija disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat talba lill-Awtorità 
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minħabba raġunijiet marbuta ma’ limiti 
massimi ta’ residwu fejn id-
dispożizzjonijiet t’' dan ir-Regolament u l-
miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu ġew 
imħarsa.

Ewropea għas-Sikurezza ta’ l-Ikel għal 
evalwazzjoni tar-riskju dwar jekk il-punti 
ta’ referenza għall-azzjoni humiex 
adegwati biex iħarsu s-saħħa tal-bniedem. 
F’dawk il-każijiet l-Awtorità Ewropea 
għas-Sikurezza ta’ l-Ikel għandha 
tassigura li l-opinjoni tingħata lill-
Kummissjoni fi żmien 210 jum wara li 
tasal it-talba.

Or. es

Artikolu 18 - paragrafu 2 tal-proposta tal-Kummissjoni

Ġustifikazzjoni

Minħabba li din hija materja ta’ natura ġenerali, jagħmel aktar sens li tkun inkluża f’din l-
Intestatura.
Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni (PRAs) ma jibqgħux għodod ta’ ġestjoni tar-riskju biss fil-
każ ta’ oġġetti ta’ l-ikel impurtati; għandhom irwol importanti fil-kummerċ intern. Għalhekk 
l-Istati Membri għandhom b’mod speċifiku ma jfixklux (billi jinġab l-eżempju ta’ l-MRLs jew
PRAs) iċ-ċirkolazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel li huma konformi mad-dispożizzjonijiet stabbiliti 
f’dan ir-Regolament.

Artikolu 16 u Artikolu 18 jibdlu posthom – ara Emenda 95 għall-Artikolu18.

Emenda nru 86
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar ta’ livelli ta’ tolleranza rigward 
prodotti impurtati jista’ ma jirriżultax fil-
miżuri ta’ ġestjoni li huma aktar 
favorevoli għall-produturi ta’ pajjiżi terzi 
milli għall-produtturi Ewropej fejn dawn 
ta’ l-aħħar huma suġġetti għal 
projbizzjoni totali dwar l-użu ta’ prodotti 
mediċinali u l-preżenza ta’ residwi fl-ikel.
Għalhekk, l-importazzjoni minn pajjiżi 
terzi ta’ oġġetti li fihom residwi ta’ 
sustanzi li l-użu tagħhom huwa projbit fl-
Unjoni Ewropea għandha tkun projbita 
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fl-interess tas-saħħa pubblika. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-Nifursol u prodotti oħra li huma magħmula mill-arseniku li huma pprojbiti fl-UE iżda li 
jintużaw fl-Istati Uniti, partikolarment biex jikkumbattu l-marda “blackhead” fid-dundjani, 
jistgħu jissemmew bħala eżempju. Filwaqt li dawk li jrabbu d-dundjani fl-UE bħalissa ma 
jistgħux jużaw l-ebda mediċina kontra l-marda “blackhead”, l-importazzjoni mill-Istati Uniti 
u l-Brażil tal-laħam tad-dundjani li fihom intuża n-Nifursol jew prodotti magħmula mill-
arseniku hija permessa, u din is-sitwazzjoni tippenalizza l-produtturi Ewropej.

Emenda nr u 87
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
L-użu ta’ sustanzi mhux klassifikati

Għandha tkun ipprojbita l-
amministrazzjoni ta’ prodotti veterinarji 
mediċinali li fihom sustanzi 
farmakoloġikament attivi mhux inklużi fl-
Anness għall-annimali li jipproduċu l-
ikel. Testijiet kliniċi awtorizzati minn 
awtoritajiet nazzjonali wara notifika jew 
approvazzjoni skond il-liġi relevanti 
għandhom ikunu eżentati, sakemm l-ikel 
mill-annimali li jintuża f’dawn it-testijiet 
ma fihx residwi li huma ta’ ħsara għas-
saħħa pubblika.

Or. en
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Emenda nru 88
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Intestatura III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PUNTI TA’ REFERENZA GĦAL 
AZZJONI

Ma jaffettwax il-verżjoni Ingliża

Or. fr

Ġustifikazzjoni

(Ma jaffettwax il-verżjoni Ingliża.)

Emenda nru 89
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 17 — paragrafu 1 — subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prinċipji ta’ evalwazzjoni ta’ riskju 
skond l-Artikoli 4 sa 8 għandhom ikunu 
applikati biex jiggarantixxu livell għoli ta’ 
ħarsien tas-saħħa.

Or. en

Emenda nru 90
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni 
għandhom jiġu riveduti regolarment fid-
dawl tal-progress teknoloġiku.

Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni 
għandhom jiġu riveduti regolarment fid-
dawl ta’ kwalunkwe informazzjoni ġdida 
dwar il-ħarsien tas-saħħa u l-katina 
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alimentari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limiti minimi ta’ skoperta tar-residwu, imsejħa 'punti ta’ referenza għall-azzjoni' fil-
proposta għar-regolament, għandha ssirilhom reviżjoni fejn u meta meħtieġ fid-dawl tal-
progress xjentifiku, partikolarment fejn sustanzi jinstabu li huma ta’ riskju għas-saħħa 
pubblika.

Emenda nru 91
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni 
għandhom jiġu riveduti regolarment fid-
dawl tal-progress teknoloġiku.

Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni 
għandhom jiġu riveduti regolarment fid-
dawl tal-progress teknoloġiku u l-
informazzjoni ġdida li tiġi kkunsidrata 
meta jiġu evalwati r-riskji għas-saħħa 
pubblika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-riskji għas-saħħa pubblika huma fost il-fatturi li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġu 
stabbiliti punti ta’ referenza għall-azzjoni. Il-progress teknoloġiku m’għandux għalhekk ikun 
l-uniku fattur li jiġi kkunsidrat meta jiġu riveduti l-punti ta’ referenza.

Emenda nru 92
Marios Matsakis

Proposta għal regolament
Artikolu 17 — paragrafu 1 — subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni 
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għandhom jiġu riveduti regolarment fid-
dawl tal-progress teknoloġiku.

għandhom jiġu riveduti regolarment fid-
dawl tal-progress teknoloġiku u/jew 
kwalunkwe dejta ġdida dwar il-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem u l-katina 
alimentari.

Or. en

Emenda nru 93
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni 
għandhom jiġu riveduti regolarment fid-
dawl tal-progress teknoloġiku.

Il-punti ta referenza għall-azzjoni 
għandhom jiġu riveduti regolarment fid-
dawl tal-progress teknoloġiku u xjentifiku.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kkunsidrat ukoll il-progress xjentifiku. Dan l-Artikolu jsir Artikolu 15.

Emenda nru 94
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 17 — paragrafu 1 — subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Oġġetti ta’ l-ikel li joriġinaw mill-
annimali li fihom sustanzi 
farmakoloġikament attivi li dwarhom ma 
ġew iffissati ebda limiti massimi ta’ 
residwu ma jistgħux ikunu għall-bejgħ. 
Din il-projbizzjoni għandha tapplika 
wkoll fejn jiġu ffissati limiti speċjali li 
jiskopru sustanzi bħal dawn skond 
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra fejn 
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dawn il-limiti ta’ skoperta jinqabżu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktarx li deċiżjonijiet li jittieħdu skond din id-dispożizzjoni jkunu essenzjalment immirati lejn 
aspetti kummerċjali. Dan ma jiċħadx il-fatt per se li l-prinċipji essenzjali ta’ l-evalwazzjoni 
tar-riskju u tal-ħarsien tas-saħħa għandhom ikunu garantiti f’dawk il-każijiet ukoll. 

Emenda nru 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Proposta għal regolament
Artikolu 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Metodi biex jiġu stabbiliti l-punti ta’ 
referenza għall-azzjoni

Ċirkolazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel

1. Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq il-kontenut 
ta’ analyte f'kampjun, li jista’ jiġi osservat 
u kkonfermat minn laboratorji ta’
kontroll ta’ referenza magħżula skond ir-
Regolament (KE) Nru 882/2004 b’metodu 
analitiku vvalidat skond ir-rekwiżiti tal-
Komunità. F'dan, il-Kummissjoni se tkun 
ikkonsultata mil-laboratorji ta’ referenza 
relevanti tal-Komunità dwar l-esekuzzjoni 
tal-metodi analitiċi.

L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu 
jew jimpedixxu l-importazzjoni u t-tqegħid 
fis-suq ta’ ikel li joriġina mill-annimali 
għal raġunijiet relatati mal-limiti massimi 
ta’ residwu fejn id-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament u l-miżuri tiegħu ta’ 
implimentazzjoni ġew rispettati.

2. Il-Kummissjoni tista’ tressaq talba lill-
Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel 
għal evalwazzjoni tar-riskju dwar jekk il-
punti ta’ referenza għall-azzjoni humiex 
adegwati għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem. F'dawk il-każijiet l-Awtorità 
Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel għandha 
tiżgura li l-opinjoni tkun mogħtija lill-
Kummissjoni fi żmien 210 ijiem mill-
wasla tat-talba. 
3. L-evalwazzjoni tar-riskju għandha tqis 
ir-regoli li għandhom jiġu adottati mill-
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Kummissjoni b’konsultazzjoni m’' l-
Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel. 
Dawk ir-regoli, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 21(3).

Or. es

Artikolu 16 tal-proposta tal-Kummissjoni

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi assigurat grad ta’ sikurezza li dwaru huwa stabbilit l-RPAs, il-Kummissjoni 
għandha (mhux “tista”) titlob lill-EFSA għal opinjoni dwar is-sustanzi kollha li għalihom 
twaqqfet RPA, jekk hemm dejta xjentifika disponibbli.

Artikolu 16 u 18 jibdlu posthom – ara l-Emenda 85 għall-Artikolu16.

Emenda 96
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq il-kontenut ta’
analyte f'kampjun, li jista’ jiġi osservat u 
kkonfermat minn laboratorji ta’ kontroll ta' 
referenza magħżula skond ir-Regolament 
(KE) Nru 882/2004 b’metodu analitiku 
vvalidat skond ir-rekwiżiti tal-Komunità. 
F’dan, il-Kummissjoni se tkun ikkonsultata 
mil-laboratorji ta’ referenza relevanti tal-
Komunità dwar l-esekuzzjoni tal-metodi 
analitiċi.

1. Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq il-kontenut ta’
analyte f'kampjun, li mill-inqas għandu  
jiġi osservat u kkonfermat minn laboratorji 
ta’ kontroll ta’ referenza magħżula skond 
ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 
b’metodu analitiku vvalidat skond ir-
rekwiżiti tal-Komunità. F’dan, il-
Kummissjoni se tkun ikkonsultata mil-
laboratorji ta’ referenza relevanti tal-
Komunità dwar l-esekuzzjoni tal-metodi 
analitiċi.

Or. fr
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Justification

 Par cet amendement, la notion de « valeurs de référence » équivaut bien à celle de limite 
minimale de détection de résidus. Elle n’est assortie d’aucune mesure de gestion.

Il n’y a plus lieu de saisir l’AESA sur le niveau de risque que pourrait représenter la présence 
de résidus de substances interdites dans les denrées, puisque : 

• les « valeurs de référence » constituent des « standards » de qualité, en termes de 
détection, applicables aux laboratoires spécialisés dans la recherche de résidus. Or, ces « 
valeurs de référence » sont appelées à évoluer dans le temps pour que les seuils de détection 
soient les plus bas possibles ; 

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.

Emenda nru 97
Erna Hennicot-Schoepges

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
punti ta’ referenza għall-azzjoni wara 
evalwazzjoni tar-riskju tas-sustanzi u r-
residwi tagħhom preżenti fi prodotti li 
joriġinaw mill-annimali. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni għandhom jiġu stabbiliti fuq il-bażi mhux sempliċement 
tal-kapaċitajiet ta’ skoperta fil-laboratorju iżda wkoll ta’ evalwazzjoni tar-riskju. Dan 
jippermetti l-preżenza aċċidentali u li ma tistax tiġi evitata ta’ residwi (li ffurmaw b’riżultat 
ta’ kontaminazzjoni ambjentali jew l-okkorrenza ta’ metabolite naturali fl-annimal – ara 
Premessa 21) li mhumiex ta’ riskju għas-saħħa pubblika u li dwarhom l-espożizzjoni għal 
konsumatur hija negliġibbli iżda li jiġu skoperti fl-ikel li joriġina mill-annimali mingħajr ma 
jiġi ffissat limitu massimu ta’ residwu.
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Emenda nru 98
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tressaq talba lill-
Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel 
għal evalwazzjoni tar-riskju dwar jekk il-
punti t’' referenza għall-azzjoni humiex 
adegwati għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem. F'dawk il-każijiet l-Awtorità 
Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel għandha 
tiżgura li l-opinjoni tkun mogħtija lill-
Kummissjoni fi żmien 210 ijiem mill-
wasla tat-talba.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi ma’ l-Emenda 96 ta’ l-Artikolu 18(1).

Emenda nru 99
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tressaq talba lill-
Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel għal 
evalwazzjoni tar-riskju dwar jekk il-punti 
ta’ referenza għall-azzjoni humiex 
adegwati għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem. F’dawk il-każijiet l-Awtorità 
Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel għandha 
tiżgura li l-opinjoni tkun mogħtija lill-
Kummissjoni fi żmien 210 ijiem mill-wasla 
tat-talba.

2. Il-Kummissjoni għandha tressaq talba 
lill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel 
għal evalwazzjoni tar-riskju dwar jekk il-
punti ta’ referenza għall-azzjoni humiex 
adegwati għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem. F’dawk il-każijiet l-Awtorità 
Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel għandha 
tiżgura li l-opinjoni tkun mogħtija lill-
Kummissjoni fi żmien 210 ijiem mill-wasla 
tat-talba.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni għandhom jiġu stabbiliti fuq il-bażi mhux sempliċement 
tal-kapaċitajiet ta’ skoperta fil-laboratorju iżda wkoll ta’ evalwazzjoni tar-riskju. Dan 
jippermetti l-preżenza aċċidentali u li ma tistax tiġi evitata ta’ residwi (li ffurmaw b’riżultat 
ta’ kontaminazzjoni ambjentali jew l-okkorrenza ta’ metabolite naturali fl-annimal – ara 
Premessa 21) li mhumiex ta’ riskju għas-saħħa pubblika u li dwarhom l-espożizzjoni għal 
konsumatur hija negliġibbli iżda li jiġu skoperti fl-ikel li joriġina mill-annimali mingħajr ma 
jiġi ffissat limitu massimu ta’ residwu.

Emenda nru 100
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-evalwazzjoni tar-riskju għandha 
tqis ir-regoli li għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni b'konsultazzjoni ma’
l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konformi ma’ l-Emenda 96 għall-Artikolu 18(1).

Emenda nru 101
Marios Matsakis

Proposta għal regolament
Artikolu 18 — paragrafu 3 — subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-evalwazzjoni tar-riskju għandha tqis 
ir-regoli li għandhom jiġu adottati mill-
Kummissjoni b’konsultazzjoni ma’ l-
Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel.

3. L-evalwazzjoni tar-riskju għandha tqis 
ir-regoli xjentifiċi relevanti li għandhom 
jiġu adottati mill-Kummissjoni 
bkonsultazzjoni ma’ l-Awtorità Ewropea 
għas-Sigurtà fl-Ikel.

Or. en
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Emenda nru 102
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Tqegħid fis-suq

Jekk il-limiti massimi ta’ residwu jew 
kwantitajiet ta’ referenza stabbiliti skond 
dan ir-Regolament jinqabżu, il-prodott ma 
jitqiegħedx fis-suq bħala oġġett ta’ l-ikel, 
ittrasformat f’oġġetti ta’ l-ikel jew 
imħallat ma’ oġġetti ta’ l-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm konsegwenzi legali jekk jinqabżu l-limiti jew il-kwantitajiet ta’ referenza. 
Il-projbizzjoni tal-bejgħ jew taħlit tidher li tkun miżura xierqa u teħles lill-awtoritajiet ta’ 
spezzjoni milli jieħdu deċiżjoni dak il-ħin.

Emenda nru 103
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn isiru kontrolli fuq ikel li joriġina 
mill-annimali u r-riżultati ta’ testijiet 
analitiċi jikkonfermaw il-preżenza ta’ 
sustanza farmakoloġikament attiva li 
mhijiex suġġetta għal klassifikazzjoni 
skond Artikolu 13(2)(a), (b) jew (c) fl-
istess livell jew ogħla mill-punt ta’ 
referenza tagħha għall-azzjoni, il-
konsenja relevanti għandha titqies li 
mhijiex konformi mal-liġi Komunitarja.
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2. Fejn ir-riżultati tat-testijiet analitiċi fuq 
ikel li joriġina mill-annimali huma inqas 
mill-punti ta’ referenza għall-azzjoni, 
għandu jiġi awtorizzat id-dħul tal-prodotti 
fil-katina alimentari. L-awtorità 
kompetenti għandha żżomm kopja tar-
riżultati fil-każ li terġa’ tinqala l-ħtieġa. 
Fejn ir-riżultati tat-testijiet analitiċi fuq 
prodotti mill-istess oriġini juru xejra 
rikorrenti li tindika problema potenzjali, l-
awtorità kompetenti għandha tinforma 
lill-Kummissjoni u l-Istati Membri oħra 
fl-Istanding Committee dwar il-Katina 
Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali. Il-
Kummissjoni għandha ġġib il-kwistjoni 
għall-attenzjoni ta’ l-awtorità kompetenti 
tal-pajjiż jew pajjiżi ta’ l-oriġini u 
għandha tissottometti proposti xierqa.
3. Regoli dettaljati għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 21.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Pour définir la raison d’être des seuils d’actions, il faut déterminer ce qu’il convient de faire 
des aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des résidus à des quantités 
inférieur, égales ou supérieures au seuil d’action. S’il n’y a pas de risque pour la santé 
humaine, il faut autoriser la mise sur le marché des produits d’origine animale dans lesquels 
on retrouve des résidus à des quantités inférieur au seuil d’action. Cet amendement est 
cohérent avec l’amendement 10 : l’association de ces deux amendements permettra la 
commercialisation d’aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des traces de 
substances pharmacologiquement active qui ne présentent pas de risque pour la santé 
humaine et pour lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas 
de limite maximale de résidus fixée.
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Emenda nru 104
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien [60] jum wara d-dħul fis-seħħ ta’
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta, skond il-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 20(2), 
Regolament li fih is-sustanzi 
farmakoloġikament attivi u l-
klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward ta’
limiti massimi ta’ residwi skond l-Annessi 
I sa IV tar-Regolament (KEE) Nru 
2377/90. 

Fi żmien [90] jum wara d-dħul fis-seħħ ta’
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tadotta, skond il-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 20(2), 
Regolament li fih is-sustanzi 
farmakoloġikament attivi u l-
klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward ta’
limiti massimi ta’ residwi skond l-Annessi 
I sa IV tar-Regolament (KEE) Nru 
2377/90. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirrigwarda l-adozzjoni ta’ l-anness għal dan ir-regolament. Il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju għandha tiġi applikata f’dan il-każ. 

Emenda nru 105
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-Regolament (KEE) Nru 2377/90 huwa 
revokat.

1. 1. Ir-Regolament (KEE) Nru 2377/90 u 
d-Deċiżjoni 2005/34/KE huma revokati.

Deċiżjoni 2002/657/KE hija emendata kif 
ġej: 
(a) Artikolu 4 huwa revokat; 
(b) il-kliem 'limiti minimi meħtieġa ta’ 
twettiq (MRPL)' jinbidlu bil-kliem 'punti 
ta’ referenza għal azzjoni'.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konformi ma’ emendi preċedenti li fittxew biex ineħħu l-kunċett ta’ livelli 
ta’ tolleranza.

Għalhekk, id-Deċiżjoni 2005/34/KE, li pprovdiet għal livell ta’ tolleranza għar-residwi ta’ xi 
sustanzi projbiti li nstabu f’oġġetti ta’ l-ikel impurtati, għandha tkun irrevokata wkoll.

Barra minn hekk, il-kliem 'punti ta’ referenza għal azzjoni' għandhom jieħdu post 'limiti 
minimi meħtieġa ta’ twettiq (MRPL)' fid-Deċiżjoni 2002/657/KE, biex jiġi assigurat li t-
terminoloġija hija l-istess bħal dik li tintuża fir-regolament 'MRL' futur.

Emenda nru 106
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 23 — paragrafu 1 — subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 
2002/657/KE u 2005/34/KE għandhom 
jiskadu fi żmien tliet snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. Kull 
regolament ġdid adottat għandu jkun 
konformi mal-kriterji ta’ evalwazzjoni ta’ 
riskju ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ deċiżjonijiet jiffissaw il-Limiti Minimi Meħtieġa ta’ Twettiq (MRPLs) għal sustanzi 
farmakoloġikament attivi li għalihom ebda MRLs ma ġew iffissati, partikolarment għal 
sustanzi li ma jintużawx bħala prodotti mediċinali veterinarji jew sustanzi projbiti hawnhekk 
iżda li jintużaw b’mod leġittimu f’pajjiżi oħra. Id-deċiżjonijiet dwar l-MRPLs għandhom jiġu 
adattati skond il-qafas legali ġdid (ara b’mod partikolari l-Artikolu 17 ff.). Għandu jkun 
hemm perjodu ta’ tranżizzjoni.
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