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REGOLAMENTI
REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/7
tat-30 ta' Ottubru 2018
li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1031/2010 fir-rigward tal-irkantar ta' 50 miljun kwota mhux
allokati mir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-fond ta' innovazzjoni u li jelenka pjattaforma talirkant li għandha tinħatar mill-Ġermanja
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi
sistema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Unjoni u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill
96/61/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 3d(3), 10(4) u 10a(8) tagħha,
Billi:
(1)

Id-Direttiva 2003/87/KE tistabbilixxi fond li jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-innovazzjoni fit-teknoloġiji b'livell
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fit-territorju tal-Unjoni billi tagħmel 400 miljun kwota disponibbli mill-volum
totali ta' kwoti għall-perjodu 2021 sa 2030 bħala parti mis-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjo
nijiet (“fond ta' innovazzjoni”). Barra minn hekk, 50 miljun kwota mhux allokati mir-riżerva għall-istabbiltà tassuq jenħtieġ li jissupplimentaw kwalunkwe dħul li jifdal mit-300 miljun kwota disponibbli fil-perjodu 2013 sa
2020 taħt id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/670/UE (2), u jenħtieġ li jintużaw b'mod f'waqtu għall-fond ta'
innovazzjoni qabel l-2021.

(2)

Sabiex jiġi żgurat li l-fond ta' innovazzjoni jinsab f'pożizzjoni li jipprovdi appoġġ qabel l-2021, huwa neċessarju
li jiġu monetizzati 50 miljun kwota għall-fond ta' innovazzjoni permezz ta' rkanti b'konformità mar-regoli u lmodalitajiet għall-irkanti fuq il-Pjattaforma Komuni tal-Irkanti, stabbiliti mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE)
Nru 1031/2010 (3).

(3)

Bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-Istati Membri u titjieb l-effiċjenza ġenerali, il-volum ta' 50 miljun
kwota mill-fond ta' innovazzjoni jenħtieġ li jiżdied mal-volumi tal-kwoti li għandhom jiġu rkantati fuq ilPjattaforma Komuni tal-Irkanti fl-2020 mill-Istati Membri li fl-1 ta' Jannar 2018 kienu jipparteċipaw fl-azzjoni
konġunta skont l-Artikolu 26 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2010.

(4)

L-Istati Membri parteċipanti jenħtieġ li jirkantaw is-sehem tagħhom ta' 50 miljun kwota għall-fond ta'
innovazzjoni permezz tal-irkantaturi tagħhom. Sabiex jirċievi r-rikavati rispettivi tal-fond ta' innovazzjoni, kull
irkantatur jenħtieġ li jagħżel, sal-1 ta' Ottubru 2019, kont bankarju tal-irkantatur innominat għar-riċevuta ta'
dawn ir-rikavati tal-irkant. L-irkantaturi jistgħu jagħżlu l-kont bankarju nnominat tal-irkantatur eżistenti tagħhom

(1) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
(2) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/670/UE tat-3 ta' Novembru 2010 li tistabbilixxi l-kriterji u l-miżuri għall-finanzjament ta' proġetti
kummerċjali ta' dimostrazzjoni li l-għan tagħhom huwa l-qbid u l-ħżin ġeoloġiku ta' CO2, f'kundizzjonijiet ta' sigurtà għall-ambjent, kif
ukoll ta' proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, fl-ambitu tal-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta'
emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità, stabbilita bid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 290,
6.11.2010, p. 39).
(3) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2010 tat-12 ta' Novembru 2010 dwar l-għażla taż-żmien, l-amministrazzjoni u aspetti
oħra ta' rkantar ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistab
bilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità (ĠU L 302, 18.11.2010, p. 1).
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għar-rikavati tal-irkant dovuti lill-Istat Membru tagħhom, kont bankarju nnominat tal-irkantatur separat iddedikat
għar-rikavati tal-irkant għall-fond ta' innovazzjoni, jew il-kont bankarju nnominat tal-irkantatur ta' irkantatur
ieħor ta' Stat Membru li se jirkanta l-kwoti għall-fond ta' innovazzjoni.
(5)

L-irkantaturi maħtura biex imexxu l-irkant ta' 50 miljun kwota għall-fond ta' innovazzjoni jenħtieġ li jiżguraw li
r-rikavati tal-irkant għall-fond ta' innovazzjoni jiġu żborżati fil-kont innotifikat lilhom mill-Kummissjoni għallfinijiet ta' dak il-fond, mill-inqas 15-il jum wara tmiem ix-xahar li fih ir-rikavati tal-irkant ġew iġġenerati.

(6)

Kwalunkwe tariffi addizzjonali li jirriżultaw miż-żamma ta' dawn ir-rikavati tal-irkant fil-kont bankarju nnominat
tal-irkantatur u mill-iżborż tagħhom jistgħu jitnaqqsu mill-irkantatur mir-rikavati tal-irkant qabel l-iżborż
tagħhom. Qabel l-ewwel tnaqqis u qabel kwalunkwe tibdil f'tali tariffi, l-irkantatur rispettiv tal-Istat Membru
jenħtieġ li jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra kollha dwar l-ammont u l-għan tat-tariffi
addizzjonali li l-irkantatur jkollu l-intenzjoni li jnaqqas.

(7)

L-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 1031/2010 attwalment jipprovdi għat-tħabbir simultanju millpjattaforma tal-irkant tar-riżultati dettaljati ta' kull irkant u n-notifika lill-offerenti rebbieħa tar-riżultati
individwali. Madankollu, il-livell ta' dettall tar-riżultati tal-irkant li għandhom jitħabbru ma jippermettix il-pubbli
kazzjoni simultanja tagħhom man-notifika tar-riżultati individwali lill-offerenti rebbieħa. Sabiex din iddispożizzjoni tiġi allinjata mal-prattika tas-suq u sabiex tissalvagwardja kontra l-abbuż tas-suq, il-pjattaforma talirkant tista' tippubblika, qabel it-tħabbir tal-bqija tad-dettalji tar-riżultat tal-irkant, il-volum ta' kwoti rkantati u lprezz tal-ikklirjar tal-irkant, sabiex dawn jiġu ppubblikati b'mod simultanju filwaqt li l-pjattaforma tinnotifika rriżultati tal-irkant lill-offerenti rebbieħa. Il-bqija tar-riżultati tal-irkant jenħtieġ li jitħabbru mhux aktar tard minn
15-il minuta wara l-għeluq tal-perjodu għall-offerti.

(8)

Ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010 jippermetti lill-Istati Membri li mhux jipparteċipaw fl-azzjoni konġunta kif
stipulat f'paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 26 ta' dak ir-Regolament li jaħtru l-pjattaforma tal-irkant tagħhom stess
għall-irkantar tas-sehem tagħhom tal-volum ta' kwoti koperti mill-Kapitoli II u III tad-Direttiva 2003/87/KE. Ilħatra ta' pjattaformi tal-irkant bħal dawn hija soġġetta għall-elenkar tal-pjattaforma tal-irkant ikkonċernata flAnness III, b'konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 30(5) tar-Regolament (UE) Nru 1031/2010.

(9)

Skont l-Artikolu 30(4) tar-Regolament (UE) Nru 1031/2010, il-Ġermanja informat lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni
tagħha li ma tipparteċipax fl-azzjoni konġunta kif stipulat f'paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 26 ta' dak ir-Regolament,
u li taħtar il-pjattaforma tal-irkant tagħha stess.

(10)

Fit-12 ta' April 2018, il-Ġermanja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni tagħha li taħtar lill-European
Energy Exchange AG bħala l-pjattaforma tal-irkant imsemmija fl-Artikolu 30(1) tar-Regolament (UE)
Nru 1031/2010 għal perjodu massimu ta' ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. It-terminu talħatra, il-bażi legali tal-ħatra u l-kundizzjonijiet u l-obbligi applikabbli għall-European Energy Exchange AG bħala
l-pjattaforma tal-irkant tal-Ġermanja għal dak il-perjodu jenħtieġ li jiġu elenkati fl-Anness III tar-Regolament (UE)
Nru 1031/2010.

(11)

Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(12)

Sabiex ikunu żgurati rkanti prevedibbli u f'waqthom mill-pjattaforma tal-irkant li għandha tinħatar millĠermanja, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ bħala kwistjoni urġenti.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Ir-Regolament (UE) Nru 1031/2010 huwa emendat kif ġej:
(1) Fl-Artikolu 10, jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:
“5.
Il-volum tal-kwoti koperti mill-Kapitolu III tad-Direttiva 2003/87/KE li għandhom jiġu rkantati fl-2020
għandhom jinkludu wkoll il-volum ta' 50 miljun kwota mhux allokati mir-riżerva ta' stabbiltà tas-suq imsemmija fittieni subparagrafu tal-Artikolu 10a(8) ta' dik id-Direttiva. Dawk il-kwoti għandhom jinqasmu f'ammonti ugwali bejn
l-Istati Membri li qed jipparteċipaw fl-azzjoni konġunta skont l-Artikolu 26(1) ta' dan ir-Regolament fl1 ta' Jannar 2018 u għandhom jiżdiedu mal-volum ta' kwoti li għandhom jiġu rkantati għal kull wieħed minnhom.
Il-volum ta' 50 miljun kwota għandu fil-prinċipju jitqassam b'mod ugwali bejn l-irkanti li jsiru fl-2020.”
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(2) L-Artikolu 23 jinbidel b'dan li ġej:
“Artikolu 23
Il-funzjonijiet tal-irkantatur
1.

L-irkantatur għandu jwettaq il-funzjonijiet li ġejjin:

(a) jirkanta l-volum tal-kwoti li għandhom jiġu rkantati minn kull Stat Membru li jkun ħatru;
(b) jirċievi r-rikavati mill-irkant dovuti lil kull Stat Membru li jkun ħatru;
(c) jiżborża r-rikavati mill-irkant dovuti lil kull Stat Membru li jkun ħatru.
2.
L-irkantatur ta' kull Stat Membru li jirkanta l-kwoti skont l-Artikolu 10(5) għandu jirċievi r-rikavati tal-irkant
minn dawk il-kwoti fuq il-kont bankarju nnominat tal-irkantatur magħżul minnu mhux aktar tard mill1 ta' Ottubru 2019 għar-riċevuta tal-pagamenti dovuti skont l-Artikolu 10(5). L-irkantatur għandu jiżgura li dawn irrikavati mill-irkant jiġu żborżati fil-kont innotifikat lilu mill-Kummissjoni għall-finijiet tal-Artikolu 10a(8) tadDirettiva 2003/87/KE, mhux aktar tard minn 15-il jum wara tmiem ix-xahar li fih ir-rikavati tal-irkant ġew
iġġenerati. L-irkantatur jista' jnaqqas qabel l-iżborż kwalunkwe tariffi addizzjonali għaż-żamma jew l-iżborż
tagħhom, soġġett għan-notifika minn qabel tal-ammont u r-raġuni għal dawn it-tariffi mill-Istat Membru tiegħu lillKummissjoni u l-Istati Membri l-oħra kollha.”;
(3) Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 61 huwa sostitwit b'dan li ġej:
“2.

Skont il-paragrafu 1, il-pjattaforma tal-irkant għandha tħabbar mill-inqas ir-riżultati li ġejjin għal kull irkant:

(a) il-volum tal-kwoti rkantati;
(b) il-prezz tal-ikklirjar tal-irkant f'euro;
(c) il-volum totali ta' offerti sottomessi;
(d) l-għadd totali ta' offerenti u l-għadd ta' offerenti rebbieħa;
(e) fil-każ ta' kanċellazzjoni ta' rkant, l-irkanti li dak il-volum jgħaddi għal għandhom;
(f) id-dħul totali rikavat mill-irkant;
(g) id-distribuzzjoni tad-dħul bejn l-Istati Membri, fil-każ ta' pjattaformi tal-irkant maħtura skont l-Artikolu 26(1)
u (2).”;
(4) Il-paragrafu 3 tal-Artikolu 61 huwa sostitwit b'dan li ġej:
“3.
Fl-istess ħin li l-pjattaforma tal-irkant tħabbar ir-riżultati ta' kull irkant skont il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2,
il-pjattaforma tal-irkant għandha tinnotifika lil kull offerent rebbieħ li jissottometti l-offerti permezz tas-sistemi
tagħha:
(a) l-għadd totali ta' kwoti li għandhom jiġu allokati lil dak l-offerent;
(b) liema mill-offerti marbuta tiegħu, jekk kien hemm, intgħażlu b'mod aleatorju;
(c) il-ħlas dovut kemm fl-euro jew fil-munita tal-Istat Membru mhux membru taż-żona tal-euro, kif jagħżel lofferent sakemm is-sistema tal-ikklirjar jew is-sistema tas-saldu tkun kapaċi timmaniġġja l-valuta nazzjonali
inkwistjoni;
(d) id-data sa liema għandu jsir il-ħlas dovut f'fondi kklirjati fil-kont bankarju nnominat tal-irkantatur.”;
(5) L-Anness III huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Ottubru 2018.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS

Fl-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1031/2010, tiżdied il-parti 5 li ġejja:
“Pjattaformi ta' rkant maħtura mill-Ġermanja
5

Pjattaforma ta' rkant

European Energy Exchange AG (EEX)

Bażi ġuridika

L-Artikolu 30(1)

Terminu tal-ħatra

L-iktar kmieni mill-5 ta' Jannar 2019 għal perjodu massimu ta' ħames snin
sal-4 ta' Jannar 2024, mingħajr preġudizzju għat-tieni subparagrafu tal-Arti
kolu 30(5).

Kundizzjonijiet

Id-dħul għall-irkanti ma għandux jiddependi fuq li wieħed isir membru jew parte
ċipant fis-suq sekondarju organizzat mill-EEX jew ta' kwalunkwe post tan-negozjar
operat mill-EEX jew minn kwalunkwe parti terza.

Obbligi

1. Fi żmien xahrejn mill-5 ta' Jannar 2019, l-EEX għandha tissottometti lill-Ġer
manja l-istrateġija ta' ħruġ tagħha. L-istrateġija ta' ħruġ għandha tkun mingħajr
preġudizzju għall-obbligi tal-EEX kif stabbiliti fil-kuntratt mal-Kummissjoni u lIstati Membri konkluż skont l-Artikolu 26 u għad-drittijiet tal-Kummissjoni
u tal-Istati Membri taħt dak il-kuntratt.
2. Il-Ġermanja għandha tinnotifika l-Kummissjoni dwar kwalunkwe emendi sos
tantivi fir-relazzjonijiet kuntrattwali rilevanti mal-EEX innotifikati lill-Kummiss
joni fit-12 ta' April 2018.”
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/8
tat-3 ta' Jannar 2019
dwar l-awtorizzazzjoni tal-analogu idrossilat tal-metijonina u tal-melħ tal-kalċju tiegħu bħala
addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq
l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 9(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni
tal-analogu idrossilat tal-metijonina u tal-melħ tal-kalċju tiegħu bħala addittiv tal-għalf għall-użu fl-għalf għallispeċijiet kollha tal-annimali. Ma' din l-applikazzjoni ntbagħtu wkoll id-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont lArtikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni għandha x'taqsam mal-awtorizzazzjoni tal-analogu idrossilat tal-metijonina u tal-melħ tal-kalċju
tiegħu bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali li jrid jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi
“addittivi nutrittivi”.

(4)

Fl-opinjoni tagħha tal-20 ta' Frar 2018 (2), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) waslet għallkonklużjoni li, bil-kundizzjonijiet proposti tal-użu tagħhom, l-analogu idrossilat tal-metijonina u l-melħ tal-kalċju
tiegħu ma għandhomx effetti ħżiena la fuq saħħet l-annimali, la fuq saħħet il-bniedem u lanqas fuq l-ambjent.

(5)

L-Awtorità waslet ukoll għall-konklużjoni li l-addittiv huwa sors effettiv tal-metijonina għall-ispeċijiet kollha talannimali u li, anke jekk id-degradazzjoni tiegħu fil-kirxa fir-ruminanti hija inqas minn dik tal-metijonina-DL,
jenħtieġ li dan jitħares minn dik id-degradazzjoni.

(6)

L-Awtorità ma jidhrilhiex li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għall-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq. Hija
vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu tal-analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf li ressaq il-Laboratorju ta'
Referenza mwaqqaf bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(7)

Il-valutazzjoni ta' dan l-addittiv turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament
(KE) Nru 1831/2003 huma ssodisfati. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-użu ta' dan l-addittiv jiġi awtorizzat, kif
speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(8)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, lIkel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Awtorizzazzjoni
Is-sustanza speċifikata fl-Anness, li taqa' taħt il-kategorija tal-addittivi “addittivi nutrittivi” u l-grupp funzjonali “lamminoaċidi, l-imlieħ u l-analogi tagħhom”, hija awtorizzata bħala addittiv tal-għalf fl-għalf tal-annimali bil-kundizzjonijiet
stabbiliti f'dak l-Anness.
Artikolu 2
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.
(1) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2018;16(3):5198.

4.1.2019

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Jannar 2019.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS

Isem iddetentur talawtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskriz
zjoni, metodu analitiku

Speċi jew
kategorija talannimal

Kontenut
minimu
Età
massima

Kontenut
massimu

mg/kg ta' għalf komplet
b'kontenut ta' ndewwa
ta' 12 %

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem ilperjodu ta'
awtorizzaz
zjoni

MT

Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

Kategorija tal-addittivi nutrittivi. Grupp funzjonali: l-amminoaċidi, l-imlieħ u l-analogi tagħhom
3c310

—

Kompożizzjoni tal-addittiv
Preparazzjoni tal-analogu idrossilat talmetijonina u tal-melħ tal-kalċju tal-ana
logu idrossilat tal-metijonina, li fiha
kontenut minimu ta' 88 % ta' analogu
idrossilat tal-metijonina u kontenut mi
nimu ta' 8 % ta' kalċju.
Karatterizzazzjoni tas-sustanzi attivi
Analogu idrossilat tal-metijonina:
Isem tal-IUPAC: 2-idrossi-4-(metiltijo)
aċidu butanojku
Numru tal-CAS: 583-91-5
Formula kimika: C5H10O3S
Melħ tal-kalċju tal-analogu idrossilat
tal-metijonina:
Isem tal-IUPAC: 2-idrossi-4-(metiltijo)
aċidu butanojku, melħ tal-kalċju
Numru tal-CAS: 4857-44-7
Formula kimika: (C5H9O3S)2Ca
Metodu analitiku (1)
Għad-determinazzjoni tal-analogu id
rossilat tal-metijonina fl-addittiv:

—

—

—

1. L-operaturi tan-negozji talgħalf għandhom jistabbilixxu
proċeduri operattivi u miżuri
organizzattivi għall-utenti taladdittiv u tat-taħlitiet lesti
minn qabel sabiex jindirizzaw
ir-riskji potenzjali li jinħolqu
meta dawn jintużaw, b'mod
partikulari minħabba li dawn
huma korrużivi għall-ġilda
u għall-għajnejn. Meta t-tali
proċeduri u t-tali miżuri ma
jkunux jistgħu jeliminaw dawk
ir-riskji jew inaqqsuhom kemm
jista' jkun, l-addittiv u t-taħlitiet
lesti minn qabel għandhom jin
tużaw flimkien ma' tagħmir
tal-protezzjoni personali, fost
hom ingwanti u nuċċalijiet tassikurezza.

L-24 ta'
Jannar
2029

2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu taladdittiv u tat-taħlita lesta minn
qabel, għandhom jiġu indikati
l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-is
tabbiltà waqt it-trattament bissħana.
3. Fuq it-tikketta tal-addittiv u tattaħlita lesta minn qabel trid is
sir id-dikjarazzjoni li ġejja:
“Kontenut ta' analogu idrossilat
tal-metijonina.”.
4.1.2019

— it-titrimetrija, it-titrazzjoni potenz
jometrika wara reazzjoni ta' ossido
riduzzjoni.

L-ispeċijiet
kollha talannimali

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-analogu
idrossilat
talmetijonina
u l-melħ talkalċju tiegħu

Isem iddetentur talawtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskriz
zjoni, metodu analitiku

Speċi jew
kategorija talannimal

Kontenut
minimu
Età
massima

Kontenut
massimu

mg/kg ta' għalf komplet
b'kontenut ta' ndewwa
ta' 12 %

— il-kromatografija likwida bi prestaz
zjoni għolja u d-detezzjoni fotome
trika (l-HPLC-UV).
Għad-determinazzjoni tal-għadd totali
ta' kalċju fl-addittiv:

— l-ispettrometrija tal-emissjoni ato
mika bi plażma akkoppjata indutti
vament, ICP-AES (EN 15510); jew
— l-ispettrometrija tal-emissjoni ato
mika bi plażma akkoppjata indutti
vament wara d-diġestjoni taħt
pressjoni, ICP-AES (EN 15621).
(1) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

— isem l-addittiv;
— l-ammont
ta'
analogu
idrossilat
tal-metijonina
miżjud magħhom.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

— l-ispettrometrija
tal-assorbiment
atomiku, AAS (EN ISO 6869); jew

4. Fuq it-tikketta tal-għalf kom
post u tal-materjali tal-għalf li
fihom ikun iddaħħal l-addittiv
għandu
jkun
hemm
linformazzjoni li ġejja fil-lista
tal-addittivi:

MT

Għad-determinazzjoni tal-analogu id
rossilat tal-metijonina fit-taħlitiet lesti
minn qabel, fl-għalf kompost u fil-ma
terjali tal-għalf:

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem ilperjodu ta'
awtorizzaz
zjoni

4.1.2019

Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/9
tat-3 ta' Jannar 2019
li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-betaina anidra bħala addittiv tal-għalf għall-annimali talproduzzjoni tal-ikel ħlief il-fniek
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq
l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali
u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' tali awtorizzazzjoni.

(2)

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-betaina
anidra. Flimkien ma' dik l-applikazzjoni ngħataw id-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tarRegolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

Dik l-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-betaina anidra bħala addittiv fl-għalf għall-annimali talproduzzjoni tal-ikel biex tiġi kklassifikata fil-grupp funzjonali tal-addittivi “vitamini, provitamini u sustanzi
definiti tajjeb kimikament li għandhom effett simili”. Sussegwentement, l-applikant irtira l-applikazzjoni għallfniek.

(4)

Fl-opinjoni (2) tagħha tat-12 ta' Ġunju 2018, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet
li, fil-kundizzjonijiet proposti tal-użu, il-betaina anidra ma għandhiex effetti avversi fuq is-saħħa tal-annimali, fuq
is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet li l-betaina anidra għandha rwol nutrittiv u hija
sors effettiv tal-betaina bil-potenzjal li tkun effikaċi fl-ispeċijiet kollha tal-annimali.

(5)

L-Awtorità nnutat ukoll li l-forma solida għandha l-potenzjal li tiġġenera t-trab; għaldaqstant, l-esponiment minnifs ma jistax jiġi eskluż. Barra minn hekk, l-Awtorità ddikjarat li l-betaina anidra jenħtieġ titqies bħala perikoluża
jekk tinġibed man-nifs, bħala irritant tal-ġilda, tal-għajnejn u tal-membrani mukużi u bħala sensitizzatur tal-ġilda.
Konsegwentement, jenħtieġ li jittieħdu miżuri protettivi xierqa fir-rigward tal-immaniġġjar tal-forma solida talbetaina anidra.

(6)

L-Awtorità kkonkludiet li l-forma likwida tal-betaina anidra fiha proporzjon għoli ta' materjal mhux magħruf;
għalhekk, mhuwiex possibbli li tasal għal konklużjoni dwar is-sikurezza tagħha. Konsegwentement, jenħtieġ li tiġi
awtorizzata biss il-forma solida.

(7)

L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq. Ivverifikat
ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittiv fl-għalf, li ġie ppreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza
stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(8)

Il-valutazzjoni tal-betaina anidra turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tarRegolament (KE) Nru 1831/2003, huma sodisfatti. Għalhekk, jenħtieġ li l-użu ta' dan l-addittiv jiġi awtorizzat kif
speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(9)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, lIkel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Awtorizzazzjoni
Is-sustanza speċifikata fl-Anness, li tinsab fil-kategorija tal-addittivi “addittivi nutrittivi” u fil-grupp funzjonali “vitamini,
provitamini u sustanzi definiti tajjeb kimikament li jkollhom effett simili”, hija awtorizzata bħala addittiv tal-għalf finnutrizzjoni tal-annimali soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.
(1) ĠU L 268,18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2018;16(7):5335
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Artikolu 2
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Jannar 2019.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS

Isem iddetentur talawtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, desk
rizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew
kategorija talannimali

Età
massi
ma

Kontenut
massimu

mg tas-sustanza attiva għal
kull kg ta' għalf komplet
b'kontenut ta' ndewwa
ta' 12 %

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem ilperjodu talawtorizzaz
zjoni

MT

Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

Kontenut
minimu

Kategorija ta' addittivi nutrittivi. Grupp funzjonali: Vitamini, provitamini u sustanzi ddefiniti tajjeb kimikament li għandhom effett simili
3a921i

AB Vista
Iberia S.L.

Kompożizzjoni tal-addittiv
Betaina anidra
Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva
Betaina C5H11NO2
Numru CAS: 107-43-7
Betaina anidra, fil-forma solida
kristallina, immanifatturata bl-es
trazzjoni mill-pitravi taz-zokkor
ġenetikament modifikati KMØØØH71-4.
Kriterji tal-purità: minimu
97 % (fuq bażi anidra)

ta'

Metodu tal-analiżi (1)
Għad-determinazzjoni tal-betaina
anidra (espressa bħala betaina to
tali) fl-addittivi tal-għalf, fit-taħlitiet
lesti minn qabel, u fl-għalf. Metodu
tal-kromatografija likwida bi pres
tazzjoni għolja b'individwatur talindiċi rifrattiv (HPLC-RI).

Annimali
tal-produz
zjoni tal-ikel
ħlief il-fniek

—

—

1. Il-betaina anidra tista' titqiegħed fis- L-4 ta' Aw
suq u tintuża bħala addittiv f'għamla
wissu
ta' preparazzjoni.
2028
2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addit
tiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel,
għandhom jiġu indikati l-kundizzjo
nijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trat
tament bis-sħana.
3. Fuq it-tikketta tal-addittiv u tat-taħ
lita lesta minn qabel għandu jiġi in
dikat dan li ġej: “Huwa rrakkoman
dat li ma jinqabżux il-livelli ta':
2 000 mg ta' betaina/kg ta' għalf
komplet (b'kontenut ta' ndewwa ta'
12 %)”.
4. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet
lesti minn qabel, l-operaturi tan-ne
gozju tal-għalf għandhom jistabbi
lixxu proċeduri operattivi u miżuri
organizzattivi biex jindirizzaw irriskji potenzjali mill-inalazzjoni,
mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kun
tatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji
ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew
imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċe
duri u b'miżuri bħal dawn, għandu
jintuża tagħmir protettiv personali,
inkluż il-protezzjoni għan-nifs kif
ukoll in-nuċċalijiet u l-ingwanti tassikurezza, meta jintużaw l-addittiv
u t-taħlitiet lesti minn qabel.

4.1.2019

(1) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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Betaina anidra
mmanifatturata
mill-pitravi tazzokkor
ġenetikament
modifikati

4.1.2019
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/10
tat-3 ta' Jannar 2019
li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni ta' taħlita naturali ta' illite-montmorillonitekaolinite bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003
fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali
u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' tali awtorizzazzjoni.

(2)

B'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, ġiet ippreżentata applikazzjoni għall-awtoriz
zazzjoni ta' preparazzjoni ta' taħlita naturali ta' illite-montmorillonite-kaolinite. Flimkien ma' dik l-applikazzjoni
ngħataw id-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

Dik l-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni ta' taħlita naturali ta' illite-montmorillonitekaolinite bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, biex tiġi kklassifikata fil-kategorija tal-addittivi
“addittivi teknoloġiċi”.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjonijiet tagħha tal1 ta' Diċembru 2015 (2), tal-5 ta' Lulju 2017 (3) u tal-5 ta' Lulju 2018 (4) li, fil-kundizzjonijiet proposti tal-użu, ilpreparazzjoni ta' taħlita naturali ta' illite-montmorillonite-kaolinitema ma għandhiex effett avvers fuq saħħet lannimali, fuq saħħet il-bniedem jew fuq l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li din hija effettiva bħala legant
u bħala antiagglomerant. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza ta' wara ttqegħid fis-suq. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittiv fl-għalf, li ġie ppreżentat milLaboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tal-preparazzjoni ta' taħlita naturali ta' illite-montmorillonite-kaolinite turi li l-kundizzjonijiet għallawtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant,
jenħtieġ li l-użu ta' dik il-preparazzjoni jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, lIkel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tagħmel parti mill-kategorija ta' addittivi “addittivi teknoloġiċi” u mill-gruppi
funzjonali “leganti” u “antiagglomeranti”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġetta għallkundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.
(1)
(2)
(3)
(4)

ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
EFSA Journal 2016; 14(1):4342.
EFSA Journal 2017; 15(7):4940.
EFSA Journal 2018; 16(7):5387.
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Jannar 2019.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS

Kontenut
minimu
Kompożizzjoni, formula kimika, desk
rizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija
tal-annimali

Illite-montmo Kompożizzjoni kimika
rillonite-kaoli Preparazzjoni ta' taħlita naturali
nite
ta' illite-montmorillonite-kaolinite,
b'kontenut minimu ta':

Tiġieġ għattismin u speċijiet
minuri ta' pollam
imrobbija għattismin.

Addittiv

Età massima

Kontenut
massimu

mg tal-addittiv/kg ta' għalf
komplet b'kontenut ta'
ndewwa ta' 12 %

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem ilperjodu talawtorizzaz
zjoni

MT

Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

Additivi teknoloġiċi: leganti
1g599

— 10 % ta' montmorillonite
— 8 % ta' kaolinite
Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva
Illite:
Numru CAS: 106958-53-6

5 000

50 000

Baqar għat-tismin
u ruminanti
żgħar għattismin.
Ħnieżer għattismin u ħnienes
miftuma.

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O
L-ispeċijiet u lkategoriji l-oħra
kollha talannimali

Montmorillonite:
Numru CAS: 1318-93-0
Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]
Kaolinite:
Numru CAS: 1318-74-7
Al2(OH)4(SiO5)
Ħadid (strutturali) 10 % (medja)
Mingħajr asbestos
Metodu analitiku (1)
Karatterizzazzjoni tal-addittiv talgħalf:
— Diffrazzjoni tar-raġġi X (XRD)
flimkien ma'
bir-raġġi

X

5 000

20 000

2. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet
lesti minn qabel, l-operaturi tan-ne
gozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu
proċeduri operazzjonali u miżuri orga
nizzattivi biex jiġu indirizzati r-riskji
potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħ
hom. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux
jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista'
jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv
u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom
jintużaw b'tagħmir protettiv personali,
li jinkludi protezzjoni għan-nifs.
3. Fit-tikkettar tal-addittiv u t-taħlitiet lesti
minn qabel li fihom dan l-addittiv,
għandu jiġu indikat dan li ġej: “L-ad
dittiv
illite-montmorillonite-kaolinite
huwa rikk fil-ħadid (inerti)”.

L-24 ta' Jan
nar 2029

4. L-ammont totali ta' użi differenti tal-il
lite-montmorillonite-kaolinite fl-għalf
komplet ma għandux jaqbeż il-livell
massimu permess għall-ispeċi jew il-ka
tegorija ta' annimali relevanti.
5. L-istruzzjonijiet għall-użu għandhom
jindikaw li ġej:
— “Għandu jiġi evitat l-użu orali si
multanju mal-makrolidi”;
L 2/15

— Fluworexxenza
(XRF).

—

1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv
u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għand
hom jiġu indikati l-kundizzjonijiet talħżin u l-istabbiltà għat-trattament bissħana.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

— 40 % ta' illite

—

Kontenut
minimu
Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, desk
rizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija
tal-annimali

Età massima

Kontenut
massimu

mg tal-addittiv/kg ta' għalf
komplet b'kontenut ta'
ndewwa ta' 12 %

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem ilperjodu talawtorizzaz
zjoni

1g599

MT

Additivi teknoloġiċi: antiagglomeranti
Illite-montmo Kompożizzjoni kimika
rillonite-kaoli Preparazzjoni ta' taħlita naturali
nite
ta' illite-montmorillonite-kaolinite,
b'kontenut minimu ta':
— 40 % ta' illite
— 8 % ta' kaolinite

—

5 000

50 000

Illite:
Numru CAS: 106958-53-6

Ħnieżer għattismin u ħnienes
miftuma
L-ispeċijiet u lkategoriji l-oħra
kollha talannimali

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O
Montmorillonite:
Numru CAS: 1318-93-0
Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2]

—

5 000

20 000

1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv
u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għand
hom jiġu indikati l-kundizzjonijiet talħżin u l-istabbiltà għat-trattament bissħana.
2. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet
lesti minn qabel, l-operaturi tan-ne
gozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu
proċeduri operazzjonali u miżuri orga
nizzattivi biex jiġu indirizzati r-riskji
potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħ
hom. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux
jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista'
jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv
u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom
jintużaw b'tagħmir protettiv personali,
li jinkludi protezzjoni għan-nifs.
3. Fit-tikkettar tal-addittiv u t-taħlitiet lesti
minn qabel li fihom dan l-addittiv,
għandu jiġu indikat dan li ġej: “L-ad
dittiv, illite-montmorillonite-kaolinite,
huwa rikk fil-ħadid (inerti)”.

Kaolinite:
Numru CAS: 1318-74-7
Al2(OH)4(SiO5)
Ħadid (strutturali) 10 % (medja)
Mingħajr asbestos
Metodu analitiku (1)
Karatterizzazzjoni tal-addittiv talgħalf:
— Diffrazzjoni tar-raġġi X (XRD)
flimkien ma'
X

L-24 ta' Jan
nar 2029
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Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

bir-raġġi

Tiġieġ għattismin u speċijiet
minuri ta' pollam
imrobbija għattismin.
Baqar għat-tismin
u ruminanti
żgħar tat-tismin.

— 10 % ta' montmorillonite

— Fluworexxenza
(XRF).
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Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

4. L-ammont totali ta' użi differenti illitemontmorillonite-kaolinite fl-għalf kom
plet ma għandux jaqbeż il-livell mas
simu permess għall-ispeċi jew il-katego
rija ta' annimali relevanti.
5. L-istruzzjonijiet għall-użu għandhom
jindikaw li ġej:
— “Għandu jiġi evitat l-użu orali si
multanju mal-makrolidi”;

(1) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

4.1.2019

4.1.2019
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/11
tat-3 ta' Jannar 2019
li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Enterococcus faecium NCIMB 10415 bħala
addittiv tal-għalf għall-ħnieżer nisa, għall-ħnienes mhux miftuma, għall-ħnienes miftuma, għallħnieżer tas-simna, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 252/2006, (KE) Nru 943/2005 u (KE)
Nru 1200/2005 (id-detentur tal-awtorizzazzjoni DSM Nutritional products Ltd., irrappreżentat
minn DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003
fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u rraġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' tali awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta' dak ir-Regolament jipprevedi lvalutazzjoni mill-ġdid ta' addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE (2).

(2)

Il-preparazzjoni tal-Enterococcus faecium NCIMB 10415 ġiet awtorizzata mingħajr limitu ta' żmien b'konformità
mad-Direttiva 70/524/KEE bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 252/2006 (3), għall-ħnieżer tas-simna bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 943/2005 (4), u għallħnieżer nisa, bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2005 (5). Għaldaqstant, dik il-preparazzjoni ddaħlet
fir-Reġistru tal-addittivi fl-għalf bħala prodott eżistenti, skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE)
Nru 1831/2003.

(3)

Skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, flimkien mal-Artikolu 7 ta' dak ir-Regolament,
tressqet applikazzjoni għall-valutazzjoni mill-ġdid tal-preparazzjoni tal- Enterococcus faecium NCIMB 10415 bħala
addittiv fl-għalf għall-ħnieżer nisa, għall-ħnienes miftuma, għall-ħnienes mhux miftuma u għall-ħnieżer tas-simna.
L-applikant talab biex dak l-addittiv jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”. Mal-applikazz
joni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

Fl-opinjonijiet tagħha tas-17 ta' Ġunju 2015 (6) u tal-21 ta' Frar 2018 (7), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà flIkel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li, bil-kundizzjonijiet proposti tal-użu, il-preparazzjoni tal-Enterococcus faecium
NCIMB 10415 ma taffettwax ħażin lil saħħet l-annimali, lil saħħet il-bniedem jew lill-ambjent. L-Awtorità qieset li
l-addittiv għandu l-potenzjal li jtejjeb il-parametri tal-prestazzjoni tal-ħnienes mhux miftuma, tal-ħnienes
miftuma, tal-ħnieżer tas-simna u tal-ħnieżer nisa. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għassorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittiv tal-għalf flgħalf li ġie ppreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tal-preparazzjoni tal-Enterococcus faecium NCIMB 10415 turi li l-kundizzjonijiet għall-awtoriz
zazzjoni, kif pevist fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, ġew issodisfati. Għaldaqstant, jenħtieġ li lużu ta' dik il-preparazzjoni jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(6)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolamenti (KE) Nru 252/2006, (KE) Nru 943/2005 u (KE) Nru 1200/2005 jiġu
emendati skont dan.

(1) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda adittivi f'għalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).
(3) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 252/2006 tal-14 ta' Frar 2006 dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u ta' ċerti addittivi flgħalf u l-awtorizzazzjonijiet proviżorji għal użi ġodda ta' ċerti addittivi li diġà huma awtorizzati għall-għalf (ĠU L 44, 15.2.2006, p. 3).
(4) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 943/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar l-awtorizzazzjoni pemanenti ta' ċerti addittivi fl-oġġetti
tal-għalf (ĠU L 159, 22.6.2005, p. 6).
(5) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2005 tas-26 ta' Lulju 2005 dwar l-awtorizzazzjoni permanenti ta' ċerti addittivi fl-għalf
u l-awtorizzazzjoni provviżorja għal użu ġdid ta' addittiv li diġà huwa awtorizzat fl-għalf (ĠU L 195, 27.7.2005, p. 6).
(6) EFSA Journal 2015; 13(7):4158.
(7) EFSA Journal 2018; 16(3):5201.
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(7)

Minħabba li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jeħtiġux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet talawtorizzazzjoni, jixraq li jingħata perjodu tranżitorju biex il-partijiet interessati jkunu jistgħu jħejju ruħhom biex
jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li ġġib magħha l-awtorizzazzjoni.

(8)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, lIkel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Awtorizzazzjoni
Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi” u mill-grupp
funzjonali “stabbilizzaturi għall-batterji li jinsabu fil-musrana”, hija awtorizzata bħala addittiv fl-għalf tal-annimali,
soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2
Emenda fir-Regolament (KE) Nru 252/2006
Ir-Regolament (KE) Nru 252/2006 huwa emendat kif ġej:
(1) L-Artikolu 1 jitħassar;
(2) l-Anness I jitħassar.
Artikolu 3
Emenda fir-Regolament (KE) Nru 943/2005
Ir-Regolament (KE) Nru 943/2005 huwa emendat kif ġej:
(1) L-Artikolu 1 jitħassar;
(2) l-Anness I jitħassar.
Artikolu 4
Emenda fir-Regolament (KE) Nru 1200/2005
Fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1200/2005, titħassar l-entrata E 1705 dwar l-Enterococcus faecium NCIMB 10415.

Artikolu 5
Miżuri tranżitorji
Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness u l-għalf li jkun fih dik il-preparazzjoni, li jkun immanifatturat u ttikkettat qabel l24 ta' Lulju 2019 skont ir-regoli applikabbli qabel l-24 ta' Jannar 2019 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw
sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti.

Artikolu 6
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Jannar 2019
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS

Kontenut
minimu
Isem id-detentur
tal-awtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, desk
rizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija
ta' annimal

Età
massima

Kontenut
massimu

CFU/kg tal-oġġett talgħalf komplet b'kon
tenut ta' ndewwa
ta' 12 %

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem ilperjodu ta'
awtorizzaz
zjoni

MT

Numru ta'
identifi
kazzjoni
taladdittiv

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabbilizzaturi għall-batterji li jinsabu fil-musrana
4b1705

Enterococcus
faecium
NCIMB 10415

Kompożizzjoni tal-addittiv

Ħnieżer nisa

Preparazzjoni tal-Enterococcus fae
Ħnienes mhux
cium
miftuma
NCIMB 10415 li fiha minimu ta':
Ħnienes miftuma
— għamla miksija (bix-xellak):
Ħnieżer tas2 × 1010 CFU/g ta' addittiv,
simna
jew
— għamliet miksija oħra:
1 × 1010 CFU/g ta' addittiv,
jew
— għamla
kisi:

granulata

mingħajr

3,5 × 1010 CFU/g ta' addittiv.
Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva
Ċelloli vijabbli tal- Enterococcus fae
cium
NCIMB 10415
Metodu analitiku (1)
Enumerazzjoni: metodu ta' tifrix
fuq dixx bl-użu ta' agar eskulin
ażid tal-aċidu biljari (EN 15788)
Identifikazzjoni: Elettroforeżi bilĠell f'Kamp Pulsat (il-PFGE)

—

7 × 108

—

1 × 109

—

3,5 × 108

—

1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu taladdittiv u tat-taħlitiet lesti
minn qabel, għandhom jiġu
indikati l-kundizzjonijiet talħżin u l-istabbiltà għat-tratta
ment bis-sħana.

L-24 ta'
Jannar
2029

2. L-addittiv għandu jingħata lillħnieżer nisa tqal u li jreddgħu
u simultanjament lill-ħnienes
mhux miftuma
3. Għall-użu fil-każ ta' ħnienes
miftuma sakemm jilħqu bejn
wieħed u ieħor il-35 kg.
4. Għall-utenti tal-addittiv u tattaħlitiet lesti minn qabel, loperaturi tan-negozji tal-għalf
għandhom jistabbilixxu pro
ċeduri operattivi u miżuri or
ganizzattivi xierqa biex jindi
rizzaw ir-riskji potenzjali talużu tagħhom. Fejn dawk irriskji ma jistgħux jiġu elimi
nati jew jitnaqqsu kemm jista'
jkun b'tali proċeduri u miżuri,
l-addittiv u t-taħlitiet lesti
minn qabel għandhom jintu
żaw b'tagħmir protettiv perso
nali.

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

DSM
Nutritional
Products Ltd.,
irrappreżenta
ta minn DSM
Nutritional
Products
Sp.z o.o.

(1) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fis-sit li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għall-Addittivi fl-Għalf: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/12
tat-3 ta' Jannar 2019
dwar l-awtorizzazzjoni tal-L-arġinina bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003
fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,
Billi:
(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u rraġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' tali awtorizzazzjoni.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqu żewġ applikazzjonijiet għall-awtoriz
zazzjoni tal-L-arġinina prodotta mill-Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P u mill-Escherichia coli NITE
BP-02186 bħala addittiv fl-għalf għall-użu fl-għalf u fl-ilma tax-xorb għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Ma' dawk
l-applikazzjonijiet intbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE)
Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjonijiet jikkonċernaw l-awtorizzazzjoni tal-L-arġinina prodotta mill-Corynebacterium glutamicum
KCCM 1074 P bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, li jrid jiġi kklassifikat fil-kategorija taladdittivi “addittivi nutrizzjonali” u tal-L-arġinina prodotta minn Escherichia coli NITE BP-02186 bħala addittiv talgħalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, li jrid jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi nutrizzjonali” filgrupp funzjonali “aċidi amminiċi, l-imluħ u l-analogi tagħhom”, u fil-kategorija tal-addittivi “addittivi sensorji”, filgrupp funzjonali “komposti tat-togħma”.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjonijiet tagħha tat18 ta' April 2018 (2) u tat-19 ta' April 2018 (3) li, skont il-kundizzjonijiet proposti ta' użu, l-L-arġinina prodotta
mill-Escherichia coli NITE BP-02186 u mill-Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P ma għandhiex effett negattiv
fuq is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-konsumatur jew l-ambjent u li ma hemm l-ebda tħassib dwar is-sikurezza
għall-utenti sakemm jittieħdu l-miżuri xierqa ta' protezzjoni.

(5)

L-Awtorità kkonkludiet ukoll li l-addittiv huwa sors effettiv tal-aċidu amminiku arġinina għall-ispeċijiet kollha talannimali u li biex l-L-arġinina bħala suppliment ikun effikaċi għalkollox fir-ruminanti, jenħtieġ li jiġi protett middegradazzjoni fil-kirxa. Fl-opinjonijiet tagħha, l-Awtorità esprimiet tħassib dwar l-iżbilanċi nutrizzjonali potenzjali
meta L-arġinina tiġi amministrata bħala aċidu amminiku permezz tal-ilma tax-xorb. Madankollu, l-Awtorità ma
pproponiet l-ebda kontenut massimu għal-L-arġinina. Barra minn hekk, l-Awtorità tirrakkomanda s-supplimen
tazzjoni bl-L-arġinina f'ammonti adegwati. Għalhekk, fil-każ tas-supplimentazzjoni bl-L-arġinina bħala aċidu
amminiku permezz tal-ilma tax-xorb, jixraq li l-utent jiġi infurmat biex iqis il-provvista alimentari bl-aċidi
amminiċi essenzjali u kundizzjonalment essenzjali kollha.

(6)

Fir-rigward tal-użu bħala aroma, l-Awtorità tiddikjara li ma hemmx bżonn iżjed provi tal-effikaċja tagħha meta
tintuża fid-doża rakkomandata. L-użu tal-L-arġinina bħala kompost tat-togħma mhux awtorizzat fl-ilma tax-xorb.
Fid-doża rrakkomandata, l-L-arġinina bħala kompost tat-togħma x'aktarx li ma tqajjem l-ebda tħassib fir-rigward
tal-provvista alimentari bl-aċidi amminiċi essenzjali u kundizzjonalment essenzjali kollha.

(7)

L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq. Ivverifikat
ukoll ir-rapporti dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf li ġie ppreżentat mil-Laboratorju ta'
Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(8)

Il-valutazzjoni tal-L-arġinina turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tarRegolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għalhekk, jenħtieġ li l-użu ta' dan l-addittiv jiġi awtorizzat kif
speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(9)

Il-fatt li l-użu tal-L-arġinina mhuwiex awtorizzat bħala aroma fl-ilma tax-xorb ma jipprekludix l-użu tagħha flgħalf kompost li jingħata permezz tal-ilma.

(1) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2018;16(5):5276
(3) EFSA Journal 2018;16(5):5277
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Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, lIkel u l-Għalf.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Awtorizzazzjoni
1.
Is-sustanzi L-arġinina prodotta mill-Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P u L-arġinina prodotta millEscherichia coli NITE BP-02186 speċifikati fl-Anness, li jifformaw parti mill-kategorija ta' addittivi “addittivi nutrizzjonali”
u mill-grupp funzjonali “aċidi amminiċi, l-imluħ u l-analogi tagħhom”, huma awtorizzati bħala addittivi tal-għalf finnutrizzjoni tal-annimali, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.
2.
Is-sustanza L-arġinina prodotta mill-Escherichia coli NITE BP-02186 speċifikata fl-Anness, li tifforma parti millkategorija tal-addittivi “addittivi sensorji” u mill-grupp funzjonali “komposti tat-togħma”, hija awtorizzata bħala addittiv
tal-għalf fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.
Artikolu 2
Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri
kollha.
Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Jannar 2019.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
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ANNESS

Isem iddetentur talawtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskriz
zjoni, metodu analitiku

Speċi jew
kategorija talannimal

Kontenut
minimu
Età
massima

Kontenut
massimu

mg/kg ta' għalf komplet
b'kontenut ta' umdità
ta' 12 %

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem ilperjodu ta'
awtorizzaz
zjoni

1. L-L-arġinina tista' titqiegħed fis-suq
u tintuża bħala addittiv fil-forma
ta' preparazzjoni.

L-24 ta'
Jannar
2029

MT

Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

Kategorija ta' addittivi nutrizzjonali Grupp funzjonali: aċidi amminiċi, l-imluħ u l-analogi tagħhom

3c363

—

L-arġinina

Kompożizzjoni kimika

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva
L-arġinina ((S)-2-ammino-5-aċidu gwa
nidinopentanojku) prodott permezz
tal-fermentazzjoni bl-Escherichia coli
NITE BP-02186.
Formula kimika: C6H14N4O2
Numru CAS: 74-79-3
Il-metodu analitiku (1)
Għall-identifikazzjoni tal-L-arġinina fladdittiv tal-għalf:
— Il-Codex tal-Kimiċi tal-Ikel “Mono
grafija tal-L-arġinina”.
Għall-kwantifikazzjoni tal-arġinina fladdittiv tal-għalf u fl-ilma:

2. L-addittiv jista' jintuża wkoll flilma tax-xorb.
3. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-ad
dittiv u tat-taħlitiet lesti minn qa
bel għandhom jiġu indikati l-kun
dizzjonijiet tal-ħażna u l-istabbiltà
waqt it-trattament bis-sħana u l-is
tabbiltà fl-ilma tax-xorb.
4. Il-kontenut ta' umdità għandu jkun
indikat fuq it-tikketta tal-addittiv.
5. Id-dikjarazzjoni li għandha ssir fuq
it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlita
lesta minn qabel: “Jenħtieġ li filkaż tas-supplimentazzjoni bl-L-ar
ġinina, b'mod partikolari permezz
tal-ilma tax-xorb, jitqiesu l-aċidi
amminiċi essenzjali u kundizzjonal
ment essenzjali biex jiġu evitati liżbilanċi.”

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Trab b'kontenut minimu tal-L-arġinina
ta' 98 % (fuq il-bażi ta' materja niexfa)
u kontenut massimu ta' ilma ta' 1,5 %

L-ispeċijiet
kollha talannimali

— kromatografija bi skambju tal-joni
flimkien ma' derivatizzazzjoni post
kolonna u detezzjoni fotometrika
(IEC-VIS)
L 2/23

Isem iddetentur talawtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskriz
zjoni, metodu analitiku

Speċi jew
kategorija talannimal

L-arġinina

Kompożizzjoni kimika
Trab b'kontenut minimu tal-L-arġinina
ta' 98 % (fuq il-bażi ta' materja niexfa)
u kontenut massimu ta' ilma ta' 0,5 %
Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva
L-arġinina ((S)-2-ammino-5-aċidu gwa
nidinopentanojku) prodott permezz
tal-fermentazzjoni bil-Corynebacterium
glutamicum KCCM10741P
Formula kimika: C6H14N4O2
Numru CAS: 74-79-3
Il-metodu analitiku (1)
Għall-identifikazzjoni tal-L-arġinina fladdittiv tal-għalf:

L-ispeċijiet
kollha talannimali

1. L-L-arġinina tista' titqiegħed fis-suq
u tintuża bħala addittiv fil-forma
ta' preparazzjoni.
2. L-addittiv jista' jintuża wkoll flilma għax-xorb.
3. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-ad
dittiv u tat-taħlitiet lesti minn qa
bel għandhom jiġu indikati l-kun
dizzjonijiet tal-ħażna u l-istabbiltà
waqt it-trattament bis-sħana u l-is
tabbiltà fl-ilma tax-xorb.
4. Id-dikjarazzjoni li għandha ssir fuq
it-tikketta tal-addittiv u tat-taħlita
lesta minn qabel: “Jenħtieġ li filkaż tas-supplimentazzjoni bl-L-ar
ġinina, b'mod partikolari permezz
tal-ilma tax-xorb, jitqiesu l-aċidi
amminiċi essenzjali u kundizzjonal
ment essenzjali kollha, biex jiġu
evitati l-iżbilanċi.”

L-24 ta'
Jannar
2029
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— Il-Codex tal-Kimiċi tal-Ikel “Mono
grafija tal-L-arġinina”.

Dispożizzjonijiet oħra

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

—

mg/kg ta' għalf komplet
b'kontenut ta' umdità
ta' 12 %

Tmiem ilperjodu ta'
awtorizzaz
zjoni

6. Għall-utenti tal-addittiv u tal-pre
taħlitiet, l-operaturi ta' negozju talgħalf għandhom jistabbilixxu lproċeduri operazzjonali u l-miżuri
organizzazzjonali sabiex jindiriz
zaw ir-riskji potenzjali mill-inalaz
zjoni. Fejn dawk ir-riskji ma jist
għux jiġu eliminati jew jitnaqqsu
kemm jista' jkun b'tali proċeduri
u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti
minn qabel għandhom jintużaw
b'tagħmir protettiv personali, li
jinkludi protezzjoni għan-nifs.

— kromatografija bi skambju ta' joni
flimkien ma' derivatizzazzjoni post
kolonna u detezzjoni fotometrika
(IEC-VIS) – ir-Regolament tal-Kum
missjoni (KE) Nru 152/2009

3c362

Età
massima

Kontenut
massimu

MT

Għall-kwantifikazzjoni tal-arġinina fittaħlitiet lesti minn qabel, fl-għalf kom
post u fil-materjali tal-għalf:

Kontenut
minimu

L 2/24

Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

Isem iddetentur talawtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskriz
zjoni, metodu analitiku

Speċi jew
kategorija talannimal

Kontenut
minimu
Età
massima

Kontenut
massimu

mg/kg ta' għalf komplet
b'kontenut ta' umdità
ta' 12 %

5. Għall-utenti tal-addittiv u tal-pre
taħlitiet, l-operaturi tan-negozji talgħalf għandhom jistabbilixxu lproċeduri operazzjonali u l-miżuri
organizzazzjonali sabiex jindiriz
zaw ir-riskji potenzjali mill-inalaz
zjoni. Fejn dawk ir-riskji ma jist
għux jiġu eliminati jew jitnaqqsu
kemm jista' jkun b'tali proċeduri
u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti
minn qabel għandhom jintużaw
b'tagħmir protettiv personali, li
jinkludi protezzjoni għan-nifs.

— kromatografija bi skambju tal-joni
flimkien ma' derivatizzazzjoni post
kolonna u detezzjoni fotometrika
(IEC-VIS)
Għall-kwantifikazzjoni tal-arġinina fittaħlitiet lesti minn qabel, fl-għalf kom
post u fil-materjali tal-għalf:

Kategorija: Addittivi sensorji. Grupp funzjonali: Komposti li jagħtu t-togħma

3c363

—

L-Arġinina Kompożizzjoni kimika
Trab b'kontenut minimu tal-L-arġinina
ta' 98 % (fuq il-bażi ta' materja niexfa)
u kontenut massimu ta' ilma ta' 1,5 %
Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva
L-arġinina (aċidu (S)-2-ammino-5-gwa
nidinopentanojku) prodott permezz
tal-fermentazzjoni
— bl-Escherichia coli NITE BP-02186
Formula kimika: C6H14N4O2
Numru CAS: 74-79-3

L-ispeċijiet
kollha talannimali

—

—

—

1. L-L-arġinina tista' titqiegħed fis-suq
u tintuża bħala addittiv fil-forma
ta' preparazzjoni.

L-24 ta'
Jannar
2029
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— kromatografija bi skambju ta' joni
flimkien ma' derivatizzazzjoni post
kolonna u detezzjoni fotometrika
(IEC-VIS) – ir-Regolament tal-Kum
missjoni (KE) Nru 152/2009

MT

Għall-kwantifikazzjoni tal-arġinina fladdittiv tal-għalf u fl-ilma:

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem ilperjodu ta'
awtorizzaz
zjoni
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Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

2. L-addittiv għandu jiġi inkorporat
fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta
minn qabel.
3. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-ad
dittiv u tat-taħlitiet lesti minn qa
bel, għandhom jiġu indikati l-kun
dizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà
għat-trattament bis-sħana.
4. Il-kontenut ta' umdità għandu jkun
indikat fuq it-tikketta tal-addittiv.

Numru FLAVIS: 17.003
L 2/25

Isem iddetentur talawtorizzaz
zjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskriz
zjoni, metodu analitiku

Għall-identifikazzjoni tal-L-arġinina fladdittiv tal-għalf:
— Il-Codex tal-Kimiċi tal-Ikel “Mono
grafija tal-L-arġinina”.
Għall-kwantifikazzjoni tal-arġinina fladdittiv tal-għalf:

Għall-kwantifikazzjoni tal-arġinina fittaħlitiet lesti minn qabel, fl-għalf kom
post u fil-materjali tal-għalf:
— kromatografija bi skambju ta' joni
flimkien ma' derivatizzazzjoni post
kolonna u detezzjoni fotometrika
(IEC-VIS) – ir-Regolament tal-Kum
missjoni (KE) Nru 152/2009

Età
massima

Kontenut
massimu
Dispożizzjonijiet oħra

mg/kg ta' għalf komplet
b'kontenut ta' umdità
ta' 12 %

5. Fuq it-tikketta tal-addittiv u tattaħlita lesta minn qabel għandu
jiġi indikat dan li ġej:

Tmiem ilperjodu ta'
awtorizzaz
zjoni

“Il-kontenut massimu rrakkoman
dat tas-sustanza attiva fl-għalf
komplet b'kontenut ta' umdità ta'
12 %: 25 mg/kg”
6. Għall-utenti tal-addittiv u tal-pre
taħlitiet, l-operaturi tan-negozji talgħalf għandhom jistabbilixxu lproċeduri operazzjonali u l-miżuri
organizzazzjonali sabiex jindiriz
zaw ir-riskji potenzjali mill-inalaz
zjoni. Fejn dawk ir-riskji ma jist
għux jiġu eliminati jew jitnaqqsu
kemm jista' jkun b'tali proċeduri
u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti
minn qabel għandhom jintużaw
b'tagħmir protettiv personali, li
jinkludi protezzjoni għan-nifs.
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— kromatografija bi skambju tal-joni
flimkien ma' derivatizzazzjoni post
kolonna u detezzjoni fotometrika
(IEC-VIS)

Kontenut
minimu

MT

Metodu tal-analiżi (1)

Speċi jew
kategorija talannimal

L 2/26

Numru ta'
identifikaz
zjoni taladdittiv

(1) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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