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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

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

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

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

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

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

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

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li 
jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-iffissar ta' limiti ta' residwu ta' sustanzi 
farmakoloġikament attivi fl-oġġetti ta' l-ikel li joriġina mill-annimali, li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 –2007/0064 (COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0194),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 37(2) u 152(4)(b) tat-Trattat KE, skond 
liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0113/2007),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6-0000/2007),

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

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

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Ċitazzjoni 1

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 37 u l-Artikolu 
152(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 152(4)(b) 
tiegħu,

Ġustifikazzjoni

Teżisti biss ġustifikazzjoni valida għal bażi legali doppja jekk wieħed miż-żewġ objettivi ta' att 
legali ma jkunx sekondarju għall-ieħor. F'dan il-każ, is-saħħa pubblika hija b'mod ċar l-
objettiv dominanti (ara l-premessa 26) u dan jagħmel l-Artikolu 37 mhux essenzjali u 
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saħansitra żejjed bħala bażi legali.

Emenda 2
Premessa 5

(5) Fid-dawl tal-konsultazzjoni pubblika 
tal-Kummissjoni li saret fl-2004 u l-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-
esperjenza miksuba, irriżulta neċessarju li 
jiġu mmodifikati l-proċeduri għall-iffissar 
tal-limiti massimi ta' residwi filwaqt li 
tinżamm is-sistema globali għall-iffissar ta' 
dawn il-limiti. 

(5) Fid-dawl tar-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tat-3 ta' Mejju 2001 
dwar id-disponibilità ta' prodotti 
mediċinali veterinarji1 , il-konsultazzjoni
pubblika tal-Kummissjoni li saret fl-2004 u 
l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-
esperjenza miksuba, irriżulta neċessarju li 
jiġu mmodifikati l-proċeduri għall-iffissar 
tal-limiti massimi ta' residwi filwaqt li 
tinżamm is-sistema globali għall-iffissar ta' 
dawn il-limiti.
1 ĠU C 27 E, 31.1.2002, p. 80.

Emenda 3
Premessa 10

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 
ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali li 
jsiru biex tiġi żgurata l-verifika ta' 
konformità mal-liġi ta' l-għalf u ta' l-ikel, 
ir-regoli tas-saħħa ta' l-annimali u tal-
benessri ta l-annimali, jistabbilixxi regoli 
ġenerali għall-kontroll ta' l-ikel fil-
Komunità Ewropea u jipprovdi għal 
definizzjonijiet f'dak il-qasam. Huwa 
xieraq li dawk id-definizzjonijiet 
għandhom japplikaw għall-finijiet tal-
leġiżlazzjoni dwar il-limiti massimi ta' 
residwi.

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 
ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali li 
jsiru biex tiġi żgurata l-verifika ta' 
konformità mal-liġi ta' l-għalf u ta' l-ikel, 
ir-regoli tas-saħħa ta' l-annimali u tal-
benessri ta l-annimali, jistabbilixxi regoli 
ġenerali għall-kontroll ta' l-ikel fil-
Komunità Ewropea u jipprovdi għal 
definizzjonijiet f'dak il-qasam. Huwa 
xieraq li dawk id-definizzjonijiet 
għandhom japplikaw għall-finijiet tal-
leġiżlazzjoni dwar il-limiti massimi ta' 
residwi. Għandha tingħata prijorità għall-
qbid ta' l-użu ta' sustanzi pprojbiti u parti 
mill-kampjuni għandha tintgħażel skond il-
prinċipji ta' l-analiżi tar-riskju.

Emenda 4
Artikolu 4 paragrafu 2
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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 ma jkunux 
affettwati b'mod negattiv minħabba n-
nuqqas ta' disponibbiltà ta' prodotti 
mediċinali veterinarji xierqa. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet għandhim iqisu 
kwalunkwe sejba xjentifika relevanti ta' l-
Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-
Ikel, permezz ta' ittri ta' koperazzjoni.

Emenda 5
Artikolu 7, punt (c)

c) jekk għandux jiġi stabbilit limitu 
massimu ta' residwu jew limitu massimu 
provviżorju ta' residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva fi prodotti 
mediċinali veterinarji, li r-residwi tagħhom 
ġew misjuba f'oġġett ta' l-ikel partikolari 
ta' oriġini mill-annimali, il-livell ta' dak il-
limitu massimu ta' residwu u, fejn xieraq, 
kwalunkwe kondizzjoni jew restrizzjoni 
għall-użu tas-sustanza kkonċernata; 

jekk għandux jiġi stabbilit limitu massimu 
ta' residwu jew limitu massimu provviżorju 
ta' residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva fi prodotti 
mediċinali veterinarji, il-livell ta' dak il-
limitu massimu ta' residwu u, fejn xieraq, 
kwalunkwe kondizzjoni jew restrizzjoni 
għall-użu tas-sustanza kkonċernata; 

Ġustifikazzjoni

Għandha titħassar minħabba li m'hijiex bżonjuża. Dan it-tħassir m'għandu l-ebda 
riperkussjoni fuq il-kontenut tat-test.

Emenda 6
Artikolu 7, paragrafu 1 a (ġdid)

Prodotti mediċinali veterinarji li 
m'għandhomx limitu ta' residwu massimu 
għall-equidae, li m'humiex inklużi fl-
Anness IV tar-Regolament (KEE) Nru 
2377/90 jew fl-Artikolu 13(2) ta' dan ir-
Regolament, u li jintużaw "bla tikketta" u 
"skond id-dispożizzjonijiet tal-kaskata" u 
li ma jiġux injettati fil-muskoli jew taħt il-
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ġilda, għandu jkollhom perjodu ta' rtirar 
nominali ta' sitt xhur. 

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn urġenti biex jiġu razzjonalizzati d-dispożizzjonijiet rigward l-MRLs fl-equidae 
sabiex tiġi protetta s-saħħa u l-benesseri tagħhom mingħajr l-irtirar permanenti mill-katina 
ta' l-ikel u mingħajr l-ebda riskju għall-konsumaturi. L-equidae għandhom jiġu ttrattati bl-
aqwa minn dak li tista' toffri x-xjenza. Xjenza riveduta inter pares tindika b'mod ċar li ma 
jibqa' jeżisti l-ebda residwu fil-laħam tal-muskoli eż. permezz ta' għoti ta' mediċina b'mod 
orali jew fil-vina wara sitt xhur, u dan jippermetti marġini kbir ta' sikurezza rigward il-ħin. 

Emenda 7
Artikolu 7, paragrafu 1 b (ġdid)

L-użu ta' farmaċewtiċi li jkun fihom 
ingredjenti farmakoloġikament attivi li 
m'humiex elenkati fil-lista ta' sustanzi 
"essenzjali" jew fil-"lista pożittiva" għall-
aquidae u li ma jiġux mogħtija fil-muskoli 
jew taħt il-ġilda, għandu jkollhom perjodu 
ta' rtirar nominali ta' sitt xhur. 

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn urġenti biex jiġu razzjonalizzati d-dispożizzjonijiet rigward l-MRLs fl-equidae 
sabiex tiġi protetta s-saħħa u l-benesseri tagħhom mingħajr l-irtirar permanenti mill-katina 
ta' l-ikel u mingħajr l-ebda riskju għall-konsumaturi. L-equidae għandhom jiġu ttrattati bl-
aqwa minn dak li tista' toffri x-xjenza. Xjenza riveduta inter pares tindika b'mod ċar li ma 
jibqa' jeżisti l-ebda residwu fil-laħam tal-muskoli eż. permezz ta' għoti ta' mediċina b'mod 
orali jew fil-vina wara sitt xhur, u dan jippermetti marġini kbir ta' sikurezza rigward il-ħin. 

Emenda 8
Artikolu 8 paragrafu 2

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

2. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-opinjoni 
tal-Kumitat tkun mogħtija fi żmien 210 
ijiem wara li tirċievi applikazzjoni valida 
skond l-Artikolu 3 u l-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu. Dan il-limitu ta' żmien għandu 
jkun sospiż jekk u 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 
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ikun ġie pprovdut. ikun ġie pprovdut. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara t-test.

Emenda 9
Artikolu 12 paragrafu 2 subparagrafu 1

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 u mal-partijiet interessati, 
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.

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati tifforma parti mill-prattika standard tal-politika tal-
Kummissjoni dwar regolamentazzjoni aħjar.

Emenda 10
Artikolu 13 paragrafu 3

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 
mid-Delegazzjoni tal-Komunità fil-Codex 
Alimentarius 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 
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addizzjonali mill-Aġenzija.

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tiċċara t-test. 

Emenda 11
Artikolu 13 paragrafu 4 subparagrafu 1

4. Jista' jiġi stabbilit limitu massimu 
provviżorju ta' residwu għal sustanza 
farmakoloġikament attiva f'każijiet fejn id-
data 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-
data 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.

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "riskju" hija aktar adegwata; Jekk tiġi adottata, din l-emenda tapplika għat-test 
kollu.

Emenda 12
Artikolu 13, paragrafu 6, punt (a)

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

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

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 13, paragrafu 4, subparagrafu 1.

Emenda 13
Artikolu 14 paragrafu 1 subparagrafu 1

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 

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 
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abozz ta' Regolament fi żmien 30 jum mill-
wasla tar-riżultat tal-vot mill-Komunità 
favur l-iffissar ta' limitu massimu tar-
residwu fil-Codex Alimentarius kif 
imsemmi fl-Artikolu 13(3). 

abozz ta' Regolament fi żmien 30 jum mill-
wasla tar-riżultat tal-vot mid-Delegazzjoni 
tal-Komunità fil-Codex Alimentarius kif 
imsemmi fl-Artikolu 13(3).

Ġustifikazzjoni
Ara l-emenda għall-Artikolu 13, paragrafu 3.

Emenda 14
Artikolu 15

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 analitiċi għal ġbir ta' kampjuni 
armonizzat 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.

Emenda 15
Artikolu 17 paragrafu 1 subparagrafu 3

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

Il-punti ta' referenza għall-azzjoni 
għandhom jiġu rriveduti fid-dawl ta' 
kwalunkwe data ġdida rigward il-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-
katina ta' l-ikel.

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-katina ta' l-ikel għandu jkun l-ewwel objettiv ta' 
dan ir-Regolament u mhux il-progress analitiku. 
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Emenda 16
Artikolu 18 paragrafu 3 subparagrafu 1

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 inklużi l-metodi xjentifiċi li 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni 
b'konsultazzjoni ma' l-Awtorità Ewropea 
għas-Sigurtà fl-Ikel.

Ġustifikazzjoni

Evalwazzjoni tar-riskju li hija responsabilità ta' l-EFSA tikkonċerna l-opinjoni, il-metodi u l-
proċeduri xjentifiċi. M'huwiex ċar xi tfisser regoli. 

Emenda 17
Artikolu 22 a (ġdid)

Artikolu 22a
Rapport lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill
1. Il-Kummissjoni għandha, sa mhux 
aktar tard minn tliet snin mid-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament, tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
2. Ir-rapport għandu, b'mod partikulari, 
jirrevedi l-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
3. Dan ir-rapport għandu, jekk ikun 
xieraq, ikun akkumpanjat bi proposti 
relevanti.



PR\698558MT.doc 13/15 PE396.683v03-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Il-prodotti mediċinali veterinarji li jintużaw fit-trattament ta' mard f'annimali li t-tessuti u/jew 
il-prodotti tagħhom huma destinati għall-konsum mill-bniedem jistgħu jikkawżaw residwi ta' 
prodotti bħal dawn fl-annimali li jipproduċu l-ikel.1 Sabiex jiġu żgurati s-saħħa pubblika u s-
sikurezza tal-konsumatur, għandha titwettaq evalwazzjoni tar-riskju2 tas-sustanzi 
farmakoloġikament attivi fil-prodotti veterinarji.3 Ir-Regolament tal-Kunsill eżistenti 2377/90 
jistipula li, fejn ikun xieraq, jiġu stabbiliti l-limiti massimi ta' residwi (MRLs) għas-sustanzi 
attivi kollha. 

Il-proposta tal-Kummissjoni għar-revoka tar-Regolament 2377/90 tipprova ssolvi d-
diffikultajiet fl-applikazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni eżistenti. Tipproponi metodi alternattivi 
ferm meħtieġa għall-kisba ta' livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur flimkien mat-tkomplija ta' 
disponibbiltà u żvilupp tal-prodotti mediċinali veterinarji għas-suq Ewropew u funzjonar 
tajjeb tal-Kummerċ ġewwa u barra l-Komunità fl-ikel li joriġina mill-annimali.  Minħabba li 
l-għan aħħari huwa l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem, hemm bżonn ta' approċċ aktar konsistenti 
għall-analiżi tar-riskju u għall-kontroll tar-residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi, li 
jistgħu jirrizultaw f'ikell prodott jew importat fl-Unjoni Ewropea. 

Problemi bil-leġiżlazzjoni attwali għall-iffissar ta' l-MRLs:

Il-Kummissjoni ġustament tinnota li l-leġiżlazzjoni attwali wasslet għal tnaqqis serju fil-
mediċini veterinarji "sal-grad li nħolqu effetti negattivi għas-saħħa ta' l-annimali u tal-
pubbliku u għall-benesseri ta' l-annimali". Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu 
Veterinarju (CVMP) ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMEA), jaqbel li hemm numru 
insuffiċjenti ta' prodotti mediċinali disponibbli għat-trattament terapewtiku u l-benesseri ta' l-
annimali. Dan huwa allarmanti b'mod partikulari għal ċertu użu minuri u għal ċerti speċijiet 
minuri bħan-nagħaġ u ż-żwiemel, in-naħal u l-ħut. B'riżultat ta' dan, hemm nuqqas kbir ta' 
mediċini awtorizzati u qed jiżdied l-użu ta' prodotti "bla tikketta", li jista' jipperikola il-
kontroll effettiv tar-residwi u dan b'implikazzjonijiet serji fuq is-sikurezza tal-konsumatur. 
Hemm tħassib serju wkoll fi ħdan il-professjoni veterinarja rigward il-vojt terapewtiku dejjem 
akbar li qed jirriżulta mit-telf ta' sustanzi essenzjali, b'aktar riskji għass-saħħa u l-benesseri ta' 
l-annimali, u dan jista' jikkomprometti wkoll il-provvista mingħajr periklu tal-proteini mill-
annimali għall-katina ta' l-ikel tal-bniedem.

Problemi oħra li joħorġu mir-Regolament 2377/90:

 Standards internazzjonali appoġġati mill-UE ma jistgħux jiġu inklużi fil-leġiżlazzjoni 
tal-Komunità mingħajr valutazzjoni xjentifika ġdida mill-Aġenzija Ewropea tal-
Mediċini.

                                               
1 Dan ir-Regolament propost għar-reviżjoni tal-proċedura dwar il-limiti massimi ta' residwi jiddefinixxi l-
annimali li jipproduċu l-ikel bħala "annimali mrobbija, imkabbra, miżmuma, maqtula jew miġbura speċifikament 
bl-iskop li jipproduċu l-ikel"
2 L-evalwazzjoni tar-riskju hija approċċ ibbażat fuq ix-xjenza; l-iskop huwa l-evalwazzjoni ta' l-effetti negattivi 
magħrufa jew potenzjali fuq is-saħħa minħabba espożizzjoni għal perikli li jirriżultaw mill-ikel, f'dan il-każ l-
espożizzjoni tal-bniedem għal residwi ta' mediċini veterinarji.
3 Dan huwa b'konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti, ir-Regolament tal-Kunsill KEE Nru 2377/90.
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 Servizzi tal-kotroll ta' l-Istati Membri m'għandhomx punti ta' referenza b'mod 
partikolari għal sostanzi misjuba fl-ikel minn pajjiżi terzi.

 Huwa diffiċli biex wieħed iħares il-leġiżlazzjoni attwali.

Is-soluzzjoni proposta:

Il-proposta għar-revoka tar-Regolament 2377/90 tindirizza n-nuqqasijiet fis-sitwazzjoni 
attwali billi temenda l-qafas legali eżistenti dwar l-MRLs filwaqt li tħalli intatta s-sistema 
ġenerali ta' l-iffissar ta' l-MRLs ibbażata fuq evalwazzjoni xjentifika. Il-bidliet ewlenin 
proposti huma biex:

 L-evalwazzjoni tal-possibbiltajiet ta' ekstrapolazzjoni1 ssir parti obbligatorja ta' l-
evalwazzjoni xjentifika ġenerali u tinħoloq bażi legali għall-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi l-prinċipji biex tapplika l-ekstrapolazzjoni. Dan se jinkuraġġixxi l-iżvilupp 
ta' mediċini biex jiġu koperti l-annimali minuri li jipproduċu l-ikel u b'hekk jonqos ir-
riskju għas-saħħa pubblika li jirriżulta mill-użu "bla tikketta" tal-mediċini. Dan sa 
jnaqqas ukoll l-ispejjeż biex jiġu żviluppati mediċini ġodda mingħajr ma jinbidlu l-
marġini eżistenti ta' sikurezza għolja għas-saħħa pubblika.

 Jiddaħħal obbligu biex il-leġiżlazzjoni tal-Komunità tiġi adatta biex tinkludi MRLs 
stabbiliti mill-Codex Alimentarius2 bl-appoġġ ta' l-UE, biex b'hekk jitnaqqsu l-
evalwazzjonijiet addizzjonali u bla bżonn. 

 Tinħoloq bidla tal-qafas legali speċifiku biex jistabbilixxi limiti residwi massimi għal 
sustanzi attivi farmakoloġikament mhux intenzjonati li jiġu awtorizzati bħala mediċini 
veterinarji b'mod partikolari għal skopijiet ta' kontroll u għal ikel importat. Biex jinkiseb 
dan, il-proposta tiżgura li l-Limiti Minimi ta' Rendiment Meħtieġa (MRPLs)3 (strumenti 
ta' kontroll ibbażati fuq parir ta' l-espert li jintużaw bħala punti ta' referenza għal azzjoni 
għall-ispezzjonijiet tal-fruntieri) huma bbażati fuq bażi legali soda u b'hekk jitjiebu l-
ħarsien tal-konsumatur u t-tħaddim tas-Suq Wieħed.

 Tirranġa mill-ġdid is-sekwenza ta' l-artikoli sabiex tinħoloq struttura loġika, li 
tiddiferenzja b'mod partikolari l-evalwazzjoni tar-riskju mid-dispożizzjonijiet dwar l-
immaniġġjar tar-riskju."

                                               
1 jiġifieri, fejn taħt ċerti kundizzjonijiet il-limitu massimu tar-residwi li jkunu ġew iffissati 
għal sustanza għal speċi waħda jew iktarijkunu jistgħu jiġu applikati għal aktar speċijiet 
mingħajr il-bżonn li tiġi replikata r-riċerka xjentifika fundamentali. Pereżempju, prodotti ta' l-
ikel  prodotti ta' l-ikel:  muskoli tan-nagħaġ għal kliewi tan-nagħaġ u speċijiet  speċijiet:  
nagħaġ għal mogħoz.
2 Il-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius ta' l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Ikel u l-Agrikoltura (FAO) u ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), tiżviluppa 
standards għall-ikel, linji gwida u testi realtati bħal kodiċi ta' prattika taħt il-Programm 
Konġunt għall-Istandards ta' l-Ikel ta' l-FAO u d-WHO. 
3
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 Issir integrazzjoni f'dan ir-regolament propost ir-regoli (MRLs, kundizzjonijiet ta' l-użu 
u projbizzjonijiet) relatati ma' sustanzi individwali, li bħalissa qegħdin f'4 annessi tar-
Regolament attwali - anki hawn, parti mir-Regolamentazzjoni Aħjar u mis-
simplifikazzjoni.

Minkejja l-opportunità mitlufa għal konsolidazzjoni akbar tal-leġiżlazzjoni relevanti eżistenti, 
nilqa' b'sodisfazzjon kbir is-soluzzjoni proposta biex jiġi żgurat ħarsien aħjar tas-saħħa tal-
bniedem u disponibilità ta' mediċini veterinarji, filwaqt li jaraha bħala titjib li missu ilu li 
twettaq fis-sistema attwali għall-iffissar ta' l-MRLs. L-emendi li pproponejt prinċipalment 
huma għal raġunijiet ta' kjarifika u m'humiex maħsuba biex jimmodifikaw b'mod sustanzjali l-
proposta tal-Kummissjoni.
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