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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 direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE li tikkonċerna l-projbizzjoni ta’ l-użu fl-istockfarming ta’ 
ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonali u tireostatika u ta’ beta-agonists 
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(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)0292),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 152(4)(b) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0154/2007),

– 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-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A6-0000/2008),

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

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

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 8 A (ġdida)

(8a) Il-konformità kif suppost mal-
leġiżlazzjoni rilevanti u l-eliminazzjoni ta' 
l-użu mhux f'loku ta' sustanzi mhux 
awtorizzati jistgħu jkunu mtejba permezz 
ta' informazzjoni objettiva u kampanji li 
jqajmu kuxjenza.

Ġustifikazzjoni

L-użu mhux f'loku jew illegali ta' sustanzi jista' jkun parzjalment evitat permezz ta' kampanji 
ta' informazzjoni indirizzati lejn il-gruppi rilevanti ta' ċittadini.
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Emenda 2
ARTIKOLU 1, PUNT A (ġdid)

Artikolu 4, punt 2 (i) (Direttiva 96/22/KE)

(1a) Fl-Artikolu 4, il-punt 2(i) jinbidel 
b'dan li ġej:
"(i) allyl trenbolone, li jingħata oralment, 
jew beta-agonists lil equidae, basta jkunu 
użati skond l-istruzzjonijiet tal-
fabbrikant;"

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-annimali domestiċi m'għadhomx jagħmlu parti mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-direttiva, dawn m'għandhomx jissemmew għal raġunijiet ta' koerenza. 

Emenda 3
ARTIKOLU 1, PUNT 5 A (ġdid)

Artikolu 11 b (ġdid) (Direttiva 96/22/KE)

(5a) Jiddaħħal l-Artikolu 11b li ġej:
"Artikolu 11b

Il-Kummissjoni, f'kollaborazzjoni ma' l-
Istati Membri, għanda torganizza 
kampanja ta' informazzjoni u li tqajjem 
kuxjenza dwar il-projbizzjoni sħiħa fuq l-
użu ta' l-estradjol 17ß fl-annimali 
maħsuba għall-produzzjoni alimentari, 
immirata lejn il-bdiewa u l-
organizzazzjonijiet tal-veterinarji fl-UE 
kif ukoll l-organizzazzjonijiet rilevanti 
barra l-UE li huma direttament jew 
indirettament involuti fl-esportazzjoni lejn 
l-UE ta' ikel li ġej mill-annimali li jidħol 
fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva."

Ġustifikazzjoni

L-użu mhux f'loku jew illegali ta' sustanzi jista' jkun parzjalment evitat permezz ta' kampanji 
ta' informazzjoni indirizzati lejn il-gruppi rilevanti ta' ċittadini.
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Emenda 4
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill-[1 ta' Lulju 2007].
Għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, 
mingħajr dewmien, bit-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawn id-dispożizzjonijiet u d-
Direttiva.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill-[1 ta' Lulju 2008].
Għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, 
mingħajr dewmien, bit-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawn id-dispożizzjonijiet u d-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-2008 tidher li hija data realistika għad-dħul fis-seħħ ta' dawn il-modifikazzjonijiet. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni:

- Fid-Direttiva 96/22/KE l-użu ta' sustanzi tirostatiċi, derivattivi ta’ l-istilbenes, il-melħ u l-
esters tagħhom, li qegħdin fil-lista A ta' l-Anness II huwa pprojbit għall-"annimali ta' kull 
speċi", jiġifieri kemm għall-annimali u kemm għall-prodotti ta' l-annimali użati għall-
konsum uman kif ukoll għall-annimali domestiċi.

- Iż-żewġ prodotti fil-lista fl-Anness II jistgħu jintużaw taħt ċerti kundizzjonijiet:

  għall-estradjol 17ß u d-derivattivi tiegħu ta’ natura ta’ ester dawk stipulati fl-Artikolu 
5a

  beta-agonists jistgħu jintużaw biss fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 4, paragrafu 2

2.  Il-modifikazzjoni proposta.

   Il-Kummissjoni tipproponi: 

- li teskludi l-annimali domestiċi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva, li jfisser li l-
projbizzjoni ta' l-użu ta' ċerti sustanzi sempliċiment ma tapplikax iktar għalihom, 

- li jkun ipprojbit kompletament l-ormon estradjol 17ß li kien permess temporanjament 
għall-użu fuq il-bhejjem għat-trattament tal-maċerazzjoni jew il-mummifikazzjoni tal-feti 
jew għall-pirometri (Artikolu 5 a). Ir-raba' applikazzjoni għall-induzzjoni ta' l-estrus fil-
bhejjem, fiż-żwiemel, ngħaġ jew mogħoż kienet permessa biss sa Ottubru 2006 u kienet 
diġà skadiet.

Ir-raġunijiet għal dawn il-bidliet proposti huma dawn li ġejjin: 

 annimali domestiċi li jsofru minn, pereżempju, l-ipertirojdiżmu ma jistgħux ikunu 
ttrattati minħabba l-projbizzjoni ġenerali fuq is-sustanzi tirostatiċi. Jista' jkun hemm 
eżempji oħra ta' mard li jaffettwa l-annimali domestiċi li ma setax ikun ittrattat 
minħabba l-projbizzjoni ġenerali fuq waħda minn dawn is-sustanzi. It-tneħħija ta' l-
annimali domestiċi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva jippermettilhom li 
jkunu ttrattati kif suppost u jtejjeb il-benesseri ta' l-annimali.

 Rigward l-użu ta' l-estradjol 17 ß, li kif jissuġġerixxu provi reċenti, issa għandu jkun 
meqjus bħala sustanza kompletament karċinoġena, issa jeżistu alternattivi fis-suq li 
jagħmlu l-użu ta' dan l-ormon żejjed u għalhekk dan jista' jkun ipprojbit kompletament.

3. Xi kunsiderazzjonijiet: 

Jista' jsir użu illegali ta' xi sustanzi li huma awtorizzati għall-annimali domestiċi imma mhux 
għall-bhejjem. Kif tirrimarka l-Kummissjoni, l-esperjenza b'tali kategorija ta' sustanzi ma 
turix li hemm problema kbira għall-kwalità tal-prodotti tal-bhejjem għaliex il-preżentazzjoni 
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(f'pakketti żgħar ħafna) u l-prezz ta' mediċini bħal dawn huma tali li jagħmlu l-użu illegali 
tagħhom improbabbli u xejn attraenti. 

L-eżistenza ta' alternattivi għall-użu ta' l-estradjol 17 ß, jiġifieri l-prostaglandini, mhix dejjem 
magħrufa biżżejjed fost, prinċipalment, il-ġenerazzjoni aktar anzjana ta' veterinarji.
Kampanja ta' informazzjoni tkun xierqa issa li l-leġiżlazzjoni se tinbidel u ssir iktar 
obbligatorja, sabiex ikun evitat u mnaqqas l-użu ħażin u mhux meħtieġ tas-sustanzi.
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