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REGOLAMENT (KE) Nru .../2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

tal-...

li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi, 

l-enżimi u l-aromatizzanti ta’ l-ikel

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 95 

tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

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

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat2,

                                               

1 ĠU C 168, 20.7.2007, p. 34.
2 Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 (għadha mhux pubblikata fil-ĠU) u 

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta'...(għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), 
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta'... (għadha mhux pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u 
Deċiżjoni tal-Kunsill ta'...
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Billi:

(1) Il-moviment liberu ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel sikur u mingħajr perikolu għas-saħħa 

jikkostitwixxi aspett essenzjali tas-suq intern u jikkontribwixxi b’mod sinifikattiv għas-

saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini, kif ukoll għall-interessi ekonomiċi u soċjali tagħhom.

(2) Jaqbel li jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tal-bniedem waqt l-

eżekuzzjoni tal-politika Komunitarja.

(3) Sabiex tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem, l-użu ta’ addittivi, ta’ enżimi u ta’ aromatizzanti

fl-ikel tal-bniedem għandu jiġi soġġett għal evalwazzjoni tas-sikurezza tas-sustanzi qabel 

ma dawn jitqiegħdu fis-suq fi ħdan il-Komunità.

(4) Ir-Regolament (KE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ …*. dwar l-addittivi 

ta’ l-ikel1, ir-Regolament (KE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ ...** dwar 

l-enżimi ta’ l-ikel2 u r-Regolament (KE) Nru .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ 

…*** dwar l-aromatizzanti ta’ l-ikel u ċerti ingredjenti ta’ l-ikel li għandhom kwalitajiet 

ta’ aromatizzanti għall-użu fl-ikel3 jistabbilixxu l-kriterji u l-esiġenzi armonizzati relattivi 

għall-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ dawn is-sustanzi.

                                               

* ĠU: J.J. Daħħal in-numru u d-data tad-dokument 16675/07
1 ĠU: J.J. daħħal ir-referenza relevanti tal-ĠU.
** ĠU: J.J. Daħħal in-numru u d-data tad-dokument 16676/07
2 ĠU: J.J. daħħal ir-referenza relevanti tal-ĠU.
*** ĠU: J.J. Daħħal in-numru u d-data tad-dokument 16677/07
3 ĠU: J.J. daħħal ir-referenza relevanti tal-ĠU.



16673/2/07 REV 2     10.03.2008 15:21 - 10.03.2008 15:21  PA/ea 3
DG I MT

(5) Huwa maħsub b’mod partikolari li l-addittivi ta’ l-ikel, l-enżimi ta’ l-ikel u l-aromatizzanti

ta’ l-ikel, sal-punt illi s-sikurezza tal-aromatizzanti ta’ l-ikel għandhom ikunu soġġetti għal 

evalwazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru.../...*, ma jistgħux jitqiegħdu fis-suq u jiġu 

utilizzati fl-ikel tal-bniedem, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti għal kull leġislazzjoni 

settorjali ta’ l-ikel, jekk dawn ma jkunux inklużi fil-lista tal-Komunità li telenka sustanzi 

awtorizzati.

(6) F’dan il-kuntest, jidher li jaqbel li tiġi stabbilita proċedura Komunitarja uniformi ta’ 

evalwazzjoni u ta’ awtorizzazzjoni għal dawn it-tliet kategoriji ta’ sustanzi li tkun effikaċi, 

limitata fiż-żmien u trasparenti sabiex tiffaċilita l-moviment liberu tagħhom fis-suq tal-

Komunità.

(7) Din il-proċedura uniformi trid tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta’ l-amministrazzjoni tajba u 

ta’ ċertezza ġuridika u trid tiġi implimentata skond dawk il-prinċipji.

(8) Għalhekk, dan ir-Regolament ser jikkompleta l-qafas regolatorju ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ 

sustanzi billi jistabbilixxi l-istadji differenti tal-proċedura, taż-żminijiet relattivi għalihom, 

tar-rwol tal-partijiet kollha implikati u tal-prinċipji applikabbli. Madankollu, għal ċerti 

aspetti tal-proċedura, huwa neċessarju li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi ta’ kull 

leġislazzjoni settorjali ta’ l-ikel .

                                               

* ĠU: J.J. Daħħal in-numru tad-dokument 16677/07.
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(9) L-iskadenzi stabbiliti fil-proċedura jieħdu kont tal-ħin meħtieġ għall-konsiderazzjoni tad-

diversi kriterji stabbiliti f'kull liġi settorjali, kif ukoll biex jitħalla ħin biżżejjed għall-

konsultazzjoni waqt it-tħejjija ta' abbozz ta' miżuri. B'mod partikolari, l-iskadenza ta' disa' 

xhur sabiex il-Kummissjoni tippreżenta abbozz ta' regolament li jaġġorna l-lista 

Komunitarja ma għandux jipprekludi l-possibilita' li dan isir f'perijodu iqsar.

(10) Meta tkun irċevuta applikazzjoni l-Kummissjoni għandha tibda l-proċedura u meta jkun 

meħtieġ tfittex l-opinjoni ta' l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-

Awtorità")stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-

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

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

kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel1 mill-iktar fis wara li jiġu eżaminati l-validità u l-

applikabilità ta' l-applikazzjoni.

(11) Skond il-qafas ta’ l-evalwazzjoni tar-riskji fil-qasam tas-sikurezza ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel 

stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 178/2002, l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tas-

sustanzi għandha tkun ippreċeduta minn evalwazzjoni xjentifika, fl-għola livell possibbli, 

tar-riskji li dawn jippreżentaw għas-saħħa tal-bniedem. Din l-evalwazzjoni, li trid titwettaq 

taħt ir-responsabbiltà ta’ l-Awtorità, trid tiġi segwita minn deċiżjoni dwar il-ġestjoni tar-

riskji li tittieħed mill-Kummissjoni, fil-qafas ta’ proċedura regolatorja li tassigura 

kooperazzjoni stretta bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri.

                                               

1 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 575/2006 (ĠU L 100, 8.4.2006, p. 3).
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(12) Huwa rikonoxxut li l-evalwazzjoni xjentifika tar-riskji ma tistax, f’ċerti każi, tipprovdi 

waħedha l-informazzjoni kollha li fuqha trid tiġi bbażata deċiżjoni ta’ ġestjoni tar-riskji, u 

li fatturi oħra leġittimi u pertinenti għall-kwistjoni li qed tiġi eżaminata jistgħu jiġu 

kkunsidrati, inklużi fatturi soċjetali, ekonomiċi, tradizzjonali, etiċi u ambjentali u l-

fattibilità tal-kontrolli.

(13) Sabiex jiġi żgurat li dawk l-operaturi ta’ negozju fis-setturi kkonċernati u l-pubbliku 

jinżammu infurmati bl-awtorizzazzjonijiet fis-seħħ, jaqbel li s-sustanzi awtorizzati jidhru 

fuq lista tal-Komunità stabbilita, miżmuma u ppubblikata mill-Kummissjoni.

(14) In-networking bejn l-Awtorità u l-entitajiet ta’ l-Istati Membri li jaħdmu fl-oqsma li jaqgħu 

taħt il-missjoni ta’ l-Awtorità huwa wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-funzjonament ta’ din 

ta’ l-aħħar. Għalhekk, biex telabora l-parir tagħha, l-Awtorità tista’ tirrikorri għan-network 

li huwa disponibbli għaliha permezz ta’ l-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 u 

r-Regolament (KE) tal-Kummissjoni Nru 2230/20041.

(15) Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni uniformi tas-sustanzi trid tissodisfa l-esiġenzi ta’ 

trasparenza u ta’ l-informazzjoni tal-pubbliku filwaqt li tiggarantixxi d-dritt ta' l-applikanti

għall-kunfidenzjalità ta’ ċerta informazzjoni .

                                               

1 Regolament (KE) Nru 2230/2004 tat-23 ta’ Diċembru 2004 li jindika termini ta' 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 f'dak li għandu x'jaqsam max-xibka ta' 
organizzazzjonijiet li jaħdmu fl-oqsma li jiddependu mill-missjoni ta’ l-Awtorità Ewropea 
għas-Sigurtà fl-Ikel (ĠU L 379, 24.12.2004, p. 64.)
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(16) Il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità ta' ċerti aspetti ta' applikazzjoni għandha dejjem tibqa' tiġi 

kkunsidrata sabiex tiġi protetta l-pożizzjoni kompetittiva ta' applikant. Madanakollu, 

informazzjoni rigward is-sigurtà ta' sostanzi, inkluż imma mhux biss studji tossikoloġiċi, 

studji tas-sigurtà oħra u data mhux ipproċessata per se, ma għandha taħt l-ebda ċirkustanzi, 

tkun kunfidenzjali.

(17) Skond ir-Regolament (KE) Nru 178/2002, ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-

dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni1 japplika għad-

dokumenti miżmuma mill-Awtorità.

(18) Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 jistabbilixxi l-proċeduri ta’ l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ 

urġenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ oġġetti ta’ l-ikel ta’ oriġini Komunitarji jew 

impurtati minn pajjiż terz. Dawn jawtorizzaw lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri bħal 

dawn meta l-oġġetti ta’ l-ikel ikunu suxxettibbli li jikkostitwixxu riskju gravi għas-saħħa 

tal-bniedem, is-saħħa ta’ l-annimali jew għall-ambjent u li dan ir-riskju ma jistax jiġi 

kkontrollat b’mod sodisfaċenti permezz ta’ miżuri li jittieħdu mill-Istat Membru jew mill-

Istati Membri kkonċernati.

(19) Fl-interess ta’ l-effikaċja u s-simplifikazzjoni leġislattiva, jaqbel li fi żmien medju tiġi 

eżaminata l-kwistjoni ta' opportunità li jinfirex il-kamp ta’ l-applikazzjoni tal-proċedura 

uniformi għal regolamenti eżistenti oħra fil-qasam ta’ l-ikel.

                                               

1 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
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(20) Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux jintlaħqu b’mod sodisfaċenti 

mill-Istati Membri minħabba d-differenzi li jeżistu bejn il-leġislazzjonijiet u d-

dispożizzjonijiet nazzjonali, u għalhekk jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-

Komunità tista’ tieħu miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà taħt l-Artikolu 5 tat-

Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità hekk kif iddikjarat fl-imsemmi Artikolu, dan 

ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu neċessarju biex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(21) Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati 

skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 

għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni1.

(22) B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li taġġorna l-listi

Komunitarji. Ladarba dawk il-miżuri huma ta' kamp ta' applikazzjoni ġenerali u huma 

mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' kull leġislazzjoni settorjali ta’ l-ikel, 

inter alia, billi jissupplimentawha b' elementi ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu 

adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 

1999/468/KE.

                                               

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2066/512/KE 
(ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
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(23) Minħabba raġunijiet ta' effiċjenza, il-limiti ta' żmien normali applikabbli għall-proċedura 

regolatorja bi skrutinju għandhom jitqassru għaż-żieda ta' sustanzi fil-listi Komunitarji u

għaż-żieda, it-tneħħija jew it-tibdil tal-kondizzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet jew ir-

restrizzjonijiet relatati mal-preżenza ta' sustanza fil-listi Komunitarji.

(24) Meta, minħabba raġunijiet ta' urġenza kbira, il-limiti ta' żmien normali applikabbli għall-

proċedura regolatorja bi skrutinju ma jistax ikun hemm konformità magħhom, jeħtieġ li l-

Kummissjoni jkollha s-setgħa li tapplika l-proċedura ta' urġenza prevista fl-Artikolu 5a(6) 

tad-Deċiżjoni 1999/468/EC dwar it-tneħħija ta' sustanza mil-listi Komunitarji u għaż-żieda, 

it-tneħħija jew it-tibdil ta' kondizzjonijiet, speċifikazzjonijiet jew restrizzjonijiet assoċjati 

mal-preżenza ta' sustanza fil-listi Komunitarji.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
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KAPITOLU I

PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ l-applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi proċedura ta’ valutazzjoni u ta’ awtorizzazzjoni uniformi 

(minn issa ’l quddiem il-"proċedura uniformi") ta’ l-addittivi ta’ l-ikel, ta’ l-enzimi ta’ l-

ikel, tal-aromatizzanti ta’ l-ikel u ta’ materjali sorsi ta’ aromatizzanti ta’ l-ikel u ta' 

ingredjenti ta' l-ikel li għandhom il-kwalitajiet ta' aromatizzanti utilizzati jew maħsuba biex 

jintużaw fl-ikel jew fuq l-ikel (minn issa ’l quddiem is-"sustanzi"), li tiffaċilita l-moviment 

liberu ta’ dawn is-sustanzi fil-Komunità. Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal 

aromatizzanti ta' l-affumikazzjoni li jidħlu fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 2065/2003 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-10 ta’ Novembru 2003 dwar l-aromatizzanti bl-

affumikazzjoni użat jew intiż għall-użu fi jew fuq l-ikel1.

2. Il-proċedura uniformi għandha tistabbilixxi l-modalitajiet proċedurali għall-aġġornament 

tal-listi tas-sustanzi li t-tqegħid tagħhom fis-suq huwa awtorizzat mill-Komunità taħt ir-

Regolamenti (KE) Nru .../..., Regolament (KE) Nru .../... u Regolament (KE) Nru .../...*

(minn issa ’l quddiem il- "leġislazzjonijiet settorjali ta’ l-ikel").

                                               

1 ĠU L 309, 26.11.2003, p. 1.
* ĠU: J.J. Daħħal in-numru tad-dokumenti 16675/07, 16676/07 u 16677/07.
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3. Il-kriterji li taħthom jistgħu jiġu inklużi s-sustanzi fil-lista Komunitarja stipulata fl-

Artikolu 2, il-kontenut tar-Regolament msemmi fl-Artikolu 7 u, jekk ikun il-każ, id-

dispożizzjonijiet transitorji li jkunu għaddejjin jiġu ddeterminati minn kull leġislazzjoni 

settorjali ta' l-ikel.

Artikolu 2

Lista Komunitarja tas-sustanzi

1. Fil-qafas ta’ kull leġislazzjoni settorjali ta’ l-ikel, is-sustanzi li hu awtorizzat it-tqegħid 

tagħhom fis-suq fil-Komunità jidhru fuq lista li l-kontenut tagħha huwa ddeterminat mil-

leġislazzjoni msemmija (minn issa ’l quddiem imsejħa il-"lista Komunitarja"). Il-lista 

Komunitarja hija aġġornata mill-Kummissjoni. Hija għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal 

Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

2. L-"Aġġornament tal-lista Komunitarja", tfisser:

(a) iż-żieda ta’ sustanza fuq il-lista Komunitarja;

(b) it-tneħħija ta’ sustanza mil-lista Komunitarja;

(c) iż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tal-kondizzjonijiet, speċifikazzjonijiet jew 

restrizzjonijiet li huma marbuta mal-preżenza ta’ sustanza fuq il-lista Komunitarja.
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KAPITOLU II

IL-PROĊEDURA UNIFORMI

Artikolu 3

Stadji prinċipali tal-proċedura uniformi

1. Il-proċedura uniformi li twassal għall-aġġornament tal-lista Komunitarja tista’ tinbeda 

kemm fuq inizjattiva tal-Kummissjoni u kemm fuq talba. Din it-talba tista’ tiġi introdotta 

minn Stat Membru jew minn persuna interessata, fejn din il-persuna tkun tista’ 

tirrappreżenta diversi persuni interessati, skond il-kondizzjonijiet previsti mill-miżuri 

implimentattivi msemmija fl-Artikolu 9(1)(a) (minn issa ’l quddiem, "applikant"). L-

applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu lill-Kummisjoni.

2. Il-Kummissjoni tiġbor minn qabel l-opinjoni ta’ l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 

(minn issa ’l quddiemimsejħa l-"Awtorità"), li għandha tingħata skond l-Artikolu 5.

Madankollu, għall-aġġornamenti msemmija fl-Artikolu 2(2)(b) u (c), il-Kummissjoni ma 

tkunx rikjesta tifttex il-parir ta’ l-Awtorità jekk dawn l-aġġornamenti m'humiex 

suxxettibbli li jkollhom effett fuq saħħet il-bniedem.

3. Il-proċedura uniformi tintlaħaq permezz ta’ l-adozzjoni ta’ Regolament mill-Kummissjoni 

li jwassal għall-aġġornament, skond l-Artikolu 7.
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4. B’deroga mill-paragrafu 3, il-Kummissjoni tista’ ttemm il-proċedura uniformi u tirrifjuta li 

tipproċedi għall-aġġornament ippjanat, f’kull stadju tal-proċedura, jekk din tqis li 

aġġornament bħal dak mhux ġustifikat. Hija tibqa’ tikkunsidra, jekk ikun il-każ, l-opinjoni 

ta’ l-Awtorità u l-ħsibijiet ta' l-Istati Membri, kull dispożizzjoni pertinenti tal-leġislazzjoni 

Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli għall-kwistjoni eżaminata.

Fit-tali każijiet, fejn applikabbli, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-applikant u lill-

Istati Membri direttament, filwaqt li fl-ittra tagħha tindika r-raġunijiet għaliex hi kkunsidrat

l-aġġornament bħala wieħed mhux ġustifikat.

Artikolu 4

Bidu tal-proċedura

1. Meta jkollha talba li l-għan tagħha huwa l-aġġornament tal-lista Komunitarja, il-

Kummissjoni:

(a) tagħti dikjarazzjoni bil-miktub li t-talba intlaqgħet, indirizzata lill-applikant fi żmien 

erbatax-il jum tax-xogħol wara li tirċeviha;

(b) jekk ikun il-każ, tikkomunika mill-aktar fis possibbli t-talba lill-Awtorità u tressaq 

quddiemha talba għal opinjoni skond l-Artikolu 3(2).

Il-Kummissjoni għandha tagħti aċċess għat-talba lill-Istati Membri.

2. Meta tibda l-proċedura fuq l-inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni tinforma b’dan lill-

Istati Membri u jekk ikun il-każ, tressaq talba għal opinjoni quddiem l-Awtorità.
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Artikolu 5

Opinjoni ta’ l-Awtorità

1. L-Awtorità tagħti l-opinjoni tagħha fi żmien sitt xhur wara li tkun intlaqgħet talba valida.

2. L-Awtorità tgħaddi l-opinjoni tagħha lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u, jekk 

applikabbli, lill-applikant.

Artikolu 6

Informazzjoni komplementari li tikkonċerna l-evalwazzjoni tar-riskji

1. Meta jkun hemm raġuni xierqa biex l-Awtorità titlob informazzjoni komplementari 

mingħand l-applikant, iż-żmien imsemmi fl-Artikolu 5(1) jista’ jiġi estiż. Wara 

konsultazzjoni ma’ l-applikant, l-Awtorità tiffissa żmien li fih din l-informazzjoni tista’ 

tingħata u għandha tinforma lill-Kummissjoni biż-żmien supplementari neċessarju. Jekk il-

Kummissjoni ma toġġezzjonax fi żmien tmint ijiem ta' xogħol wara l-għoti ta’ l-

informazzjoni mill-Awtorità, iż-żmien imsemmi fl-Artikolu 5(1) għandu jiżdied 

awtomatikament biż-żmien supplementari. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati 

Membri b'din l-estensjoni.

2. Jekk l-informazzjoni komplementari ma tiġix mogħtija lill-Awtorità fiż-żmien 

supplementari msemmi fil-paragrafu 1, l-Awtorità tiffinalizza l-opinjoni tagħha fuq il-bażi 

ta’ l-informazzjoni li jkollha f’idejha.
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3. Meta l-applikant jissottometti informazzjoni komplementari fuq inizjattiva tiegħu stess, 

dan jgħaddi din l-informazzjoni lill-Awtorità u lill-Kummissjoni. F’dan il-każ, l-Awtorità 

tagħti l-opinjoni tagħha fiż-żmien inizjali mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10.

4. L-Awtorità għandha tagħti aċċess għall-informazzjoni komplementari lill-Istati Membri u 

lill-Kummissjoni.

Artikolu 7

Aġġornament tal-lista Komunitarja

1. Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

lill-kumitat imsemmi f l-Artikolu 14(1), abbozz ta’ Regolament li jaġġorna l-lista 

Komunitarja, filwaqt li tikkunsidra l-opinjoni ta’ l-Awtorità, id-dispożizzjonijiet kollha 

pertinenti tal-leġislazzjoni Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli għall-kwistjoni 

eżaminata.

F'dawk il-każijiet fejn l-opinjoni ta' l-Awtorità ma kenitx mitluba, il-perijodu ta' disa' xhur 

għandu jibda mid-data ta' meta l-Kummissjoni rċeviet applikazzjoni valida.

2. Meta l-abbozz tar-regolament ma jkunx konformi ma’ l-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-

Kummissjoni għandha tipprovdi spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-diverġenzi.

3. Il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' kull leġislazzjoni settorjali 

ta’ l-ikel, inter alia billi jissupplimentawha, relatati mat-tneħħija ta' sustanza mil-lista 

Komunitarja, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija 

fl-Artikolu 14(3).
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4. Minħabba raġunijiet ta' effiċjenza, il-miżuri mfassla sabiex jemendaw elementi mhux 

essenzjali ta' kull leġislazzjoni settorjali ta’ l-ikel, inter alia billi jissuplimentawha, rigward 

iż-żieda ta' sustanza fil-lista Komunitarja u ż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tal-

kondizzjonijiet, speċifikazzjonijiet jew restrizzjonijiet li huma marbuta mal-preżenza ta’ 

sustanza fuq il-lista Komunitarja, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi 

skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(4).

5. Minħabba raġunijiet ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza prevista 

fl-Artikolu 14 (5) dwar it-tneħħija ta' sustanza mil-lista Komunitarja u għaż-żieda, it-

tneħħija jew it-tibdil ta' kondizzjonijiet, speċifikazzjonijiet jew restrizzjonijiet irrelatati 

mal-preżenza ta' sustanza fil-lista Komunitarja.

Artikolu 8

Informazzjoni addizzjonali rigward il-ġestjoni tar-riskji

1. Meta l-Kummissjoni titlob informazzjoni addizzjonali lill-applikant dwar l-aspetti rigward 

il-ġestjoni tar-riskji, din tiffissa, f’konsultazzjoni ma’ l-applikant, żmien li fih tista’ 

tingħata dik l-informazzjoni. F’dan il-każ, iż-żmien imsemmi fl-Artikolu 7 jista’ jiġi estiż 

skond il-każ. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar l-estensjoni u

għandha tagħti aċċess għall-informazzjoni komplementari disponibbli lill-Istati Membri

ladarba din tkun ipprovduta.

2. Jekk l-informazzjoni addizzjonali ma tiġix mogħtija fiż-żmien supplementari msemmi fil-

paragrafu 1, il-Kummissjoni taġixxi abbażi ta’ l-informazzjoni li diġà ngħatat.
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KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET VARJI

Artikolu 9

Miżuri implimentattivi

1. Skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 14(2), fi żmien massimu ta’ 24 xahar 

wara l-adozzjoni ta’ kull leġislazzjoni settorjali ta’ l-ikel, il-miżuri implimentattivi ta’ dan 

ir-Regolament għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni, f’dak li jikkonċerna 

partikolarment:

a) il-kontenut, il-mod ta’ kif tiġi stabbilita u ppreżentata it-talba msemmija fl-Artikolu 

4(1);

b) il-modalitajiet għall-kontroll tal-validità tat-talba;

c) in-natura ta’ l-informazzjoni li trid tidher fl-opinjoni ta’ l-Awtorità msemmija fl-

Artikolu 5.

2. Sabiex jiġu adottati l-miżuri implimentattivi msemmija fil-paragrafu 1(a), il-Kummissjoni 

għandha tikkonsulta lill-Awtorità li għandha tippreżentalha, fi żmien sitt xhur mid-data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ kull leġislazzjoni settorjali ta’ l-ikel, proposta dwar l-informazzjoni 

neċessarja għall-evalwazzjoni tar-riskji tas-sustanzi kkonċernati.



16673/2/07 REV 2     10.03.2008 15:21 - 10.03.2008 15:21  PA/ea 17
DG I MT

Artikolu 10

Estensjoni taż-żmien

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, iż-żminijiet imsemmija fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 7 jistgħu jiġu estiżi 

mill-Kummissjoni, fuq l-inizjattiva tagħha jew, jekk ikun il-każ, fuq it-talba ta’ l-Awtorità, jekk il-

karatteristiċi tal-fajl jiġġustifika dan, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 6(1) u għall-Artikolu 

8(1). F’dan il-każ, jekk ikun hemm bżonn, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-applikant u lill-

Istati Membri b’din l-estensjoni, kif ukoll bir-raġunijiet li jiġġustifikawha.

Artikolu 11
Trasparenza

L-Awtorità għandha tassigura t-trasparenza ta’ l-attivitajiet tagħha skond l-Artikolu 38 tar-

Regolament (KE) Nru 178/2002. B’mod partikolari, hija għandha tagħmel pubbliċi l-opinjonijiet 

tagħha mingħajr dewmien. Barra minn dan, hija għandha tagħmel pubblika kwalunkwe talba għal 

opinjoni kif ukoll kwalunkwe estensjoni tal-perjodu skond l-Artikolu 6(1).

Artikolu 12

Kunfidenzjalità

1. Mill-informazzjoni kkomunikata min-naħa ta’ l-applikant, tista’ tiġi trattata bħala 

kunfidenzjali dik l-informazzjoni li t-tixrid tagħha jista’ jkun ta’ detriment għall-pożizzjoni 

kompetittiva tiegħu.
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Fl-ebda ċirkustanzi m’hi meqjusa bħala kunfidenzjali l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem u l-indirizz ta' l-applikant;

(b) l-isem u deskrizzjoni ċara tas-sustanza;

(c) il-ġustifikazzjoni għall-użu tas-sustanza fi jew dwar oġġetti ta’ l-ikel speċifiċi jew 

kategoriji ta’ l-ikel;

(d) l-informazzjoni li hija ta’ interess għall-evalwazzjoni tas-sikurezza tas-sustanza;

(e) jekk ikun il-każ, il-metodu jew metodi ta’ l-analiżi.

2. Għall-implimentazzjoni ta’ l-ewwel paragrafu, l-applikant għandu jindika liema parti mill-

informazzjoni kkomunikata jixtieq li tkun trattata bħala kunfidenzjali. F’każijiet bħal 

dawn, trid tingħata ġustifikazzjoni li tista’ tiġi verifikata.

3. Wara l-konsultazzjoni ma' l-applikant, il-Kummissjoni għandha tiddetermina x’inhi l-

informazzjoni li tista’ tibqa’ kunfidenzjali u għandha tinforma lill-applikant u lill-Istati 

Membri b’dan.

4. Wara li jkun ġie mgħarraf bil-pożizzjoni tal-Kummissjoni, l-applikant għandu żmien ta’ 

tliet ġimgħat biex jirtira t-talba tiegħu biex jippreserva l-kunfidenzjalità ta’ l-informazzjoni 

kkomunikata. Il-kunfidenzjalità għandha tinżamm sakemm jgħaddi dan iż-żmien.
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5. Il-Kummissjoni, l-Awtorità u l-Istati Membri, skond ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 , 

għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jassiguraw il-kunfidenzjalità adegwata ta' l-

informazzjoni li huma jirċievu taħt dan ir-Regolament, ħlief għall-informazzjoni li trid issir 

pubblika jekk iċ-ċirkostanzi jirrikjedu dan, sabiex iħarsu s-saħħa tal-bniedem, is-saħħa ta’ 

l-annimali jew l-ambjent.

6. Jekk l-applikant jirtira jew ikun irtira t-talba tiegħu, il-Kummissjoni, l-Awtorità, u l-Istati 

Membri m'għandhomx jikxfu informazzjoni kunfidenzjali, inkluż l-informazzjoni li n-

natura tagħha tkun soġġetta għal diverġenza fl-opinjoni bejn il-Kummissjoni u l-applikant.

7. L-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 6 ma tippreġudikax iċ-ċirkulazzjoni ta’ l-

informazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Awtorità u l-Istati Membri.

Artikolu 13

Sitwazzjonijiet ta’ urġenza

F’każ ta’ sitwazzjoni ta’ urġenza li tikkonċerna sustanza li tidher fuq il-lista Komunitarja, 

partikolament fuq opinjoni ta’ l-Awtorità, għandhom jiġu stabbiliti miżuri skond il-proċeduri 

msemmija fl-Artikoli 53 u 54 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.
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Artikolu 14

Kumitat

1. Il-Kummisjoni hija assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-

Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 

1999/468/KE, fir-rigward tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu msemmi fl-Artikolu 5 (6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit 

għal tliet xhur.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-

Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet ta' l-

Artikolu 8 tagħha.

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u 

(5)(b) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet 

ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-limiti ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 5a(3)(c) u (4)(b) u (e) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 

għandhom ikunu xahrejn, xahrejn u 4 xhur rispettivament.
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5. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a (1), (2), (4) 

u (6) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jiġu kkunsidrati d-

dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 15

Awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri

Sa mhux iktar tard minn sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ kull leġislazzjoni settorjali ta’ l-ikel, l-

Istati Membri għandhom iressqu lill-Kummissjoni u lill-Awtorità, fir-rigward ta’ kull leġislazzjoni 

settorjali ta’ l-ikel, l-isem u l-indirizz, kif ukoll punt ta’ kuntatt, ta’ l-awtorità nazzjonali kompetenti 

għall-iskopijiet tal-proċedura uniformi.
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KAPITOLU IV

ID-DISPOŻIZZJONI FINALI

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata minn wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-

Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan japplika, għal kull leġislazzjoni settorjali ta’ l-ikel, mid-data ta’ l-applikazzjoni tal-miżuri 

msemmija fl-Artikolu 9(1).

L-Artikolu 9 jibda japplika mill-*

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

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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I. INTRODUZZJONI

Fit-28 ta' Lulju 2006, il-Kummissjoni adottat il-proposta għal Regolament li jistabbilixxi 

proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi ta' l-ikel, l-enzimi ta' l-ikel u l-ħwawar 

ta’ l-ikel 1. Il-proposta hija bbażata fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 

Ewropea.

Il-Parlament Ewropew adotta l-Opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fl-10 ta' Lulju 20072.

Wara l-Opinjoni ta' l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni ppreżentat proposta 

emendata fl-24 ta' Ottubru 20073.

Fl-10 ta' Marzu 2008, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu skond l-Artikolu 251(2) 

tat-Trattat.

Fit-twettiq tal-ħidma tiegħu, il-Kunsill ħa kont ukoll ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew adottata fil-25 ta' April 20074.

II. OBJETTIV

L-għan tar-Regolament propost, bħala parti minn erba' proposti mfassla biex jibdlu r-regoli 

tal-Komunità dwar l-aġenti għat-titjib ta' l-ikel, huwa li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-

suq intern, inkluż prattiċi ġusti fil-kummerċ ta' l-ikel, waqt li wkoll jiġi ggarantit livell għoli 

tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, ta' l-interessi tal-konsumatur u ta' l-ambjent, billi tiġi 

introdotta proċedura ta' approvazzjoni Komunitarja armonizzata għall-addittivi, il-ħwawar u l-

enzimi ta' l-ikel.

                                               
1 12180/06. 
2 11639/07.
3 14421/07.
4 EESC/2007/604, ĠU C 168, 20.7.2007, p. 34
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Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għandha tkun ċentralizzata, effettiva, rapida u 

trasparenti u bbażata fuq valutazzjoni tar-riskji mwettqa mill-Awtorità Ewropea dwar is-

Sikurezza fl-Ikel (EFSA) u fuq sistema ta' ġestjoni tar-riskji li fiha l-Kummissjoni tieħu 

azzjoni fil-qafas ta’ proċedura ta' kumitat regolatorju (komitoloġija).

Din tafda lill-Kummissjoni l-kompitu li toħloq, iżżomm u taġġorna lista pożittiva ġenerali 

għal kull kategorija tas-sustanzi konċernati. L-inklużjoni ta’ sustanza f’waħda minn dawn il-

listi tfisser li l-użu tagħha huwa awtorizzat b’mod ġenerali għall-operaturi kollha fil-

Komunità.

III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI KOMUNI

1. Rimarki introduttorji

Il-pożizzjoni komuni tirrifletti r-riżultat ta' l-eżami tal-proposta tal-Kummissjoni mill-Kunsill.

Il-Kunsill introduċa diversi tibdiliet fit-test, xi wħud minnhom ispirati mill-emendi proposti 

mill-Parlament Ewropew.

Il-Kummissjoni aċċettat il-pożizzjoni komuni maqbula mill-Kunsill.

2. L-emendi tal-Parlament Ewropew

Fil-vot Plenarju tiegħu fl-10 ta' Lulju 2007, il-Parlament Ewropew adotta 31 emenda għall-

proposta.

Il-Kunsill inkorpora, b'mod sħiħ jew fil-prinċipju, 11-il emenda fil-Pożizzjoni komuni tiegħu.
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Emendi aċċettati fil-pożizzjoni komuni

 Introduzzjoni tal-proċedura ta' komitoloġija regolatorja bi skrutinju (b'konformità ma' l-

emendi 34, 35, 36, 37).

Il-Kunsill introduċa l-proċedura regolatorja bi skrutinju. Il-Kunsill introduċa wkoll il-

proċedura ta' urġenza (Artikolu 14(5)) għat-tneħħija ta' sustanzi mil-lista ta' sustanzi 

awtorizzati u għaż-żieda, it-tibdil jew it-tneħħija ta' kondizzjonijiet għall-użu tagħhom 

sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem. Ġiet introdotta wkoll il-proċedura ta' effiċjenza 

(Artikolu 14(4)) għaż-żieda ta' sustanza mal-lista Komunitarja u għaż-żieda, it-tneħħija jew 

it-tibdil tal-kondizzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet jew ir-restrizzjonijiet assoċjati mal-

preżenza tas-sustanza fil-lista Komunitarja.

 Ħwawar ta' l-affumikazzjoni.

Il-Kunsill iċċara li l-awtorizzazzjoni għall-ħwawar ta' l-affumikazzjoni hija eskluża mill-

kamp ta' applikazzjoni tal-proposta (b'konformità ma' l-emenda 12). 

 Protezzjoni ta' l-ambjent.

Il-Kunsill irrefera għall-fatt li l-ġestjoni tar-riskji teħtieġ ukoll li tieħu f'kont fatturi oħra 

leġittimi, bħall-ambjent, li ġie introdott fil-Premessa 12 (b'konformità ma' l-emenda 6).

 Kunfidenzjalità.

Il-Kunsill iċċara liema aspetti ta' l-applikazzjoni jistgħu jinżammu kunfidenzjali biex tiġi 

protetta l-kompetittività (b'konformità ma' l-emenda 8).

 Informazzjoni għall-Istati Membri.

Il-Kunsill qabel li l-informazzjoni dwar l-istadji tal-proċedura għandha tiġi pprovduta 

wkoll lill-Istati Membri. (b'konformità ma' l-emendi 27, 28, 32).
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Barra minn dan, is-sustanza ta' l-emenda 25 hija riflessa fl-Artikolu 6(3), li jsemmi l-prinċipju 

ta' estenzjoni eċċezzjonali ta' l-iskadenzi skond l-Artikolu 10.

Emendi mhux introdotti

Il-Kunsill ma setgħax jintroduċi l-emendi kollha, jew minħabba regoli dwar l-abbozzar legali 

(emenda 31) jew għal raġunijiet speċifiċi oħra kif imniżżel hawn taħt:

– Kwistjonijiet diġà rregolati fir-Regolament 178/2002 dwar il-prinċipji ġenerali u l-

ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel5, li ma jeħtiġux li jiġu indirizzati f'dan ir-Regolament (emendi 

3, 5, 9, 10, 23).

Il-ħtieġa li jkun hemm valutazzjoni tar-riskji indipendenti (emenda 5 – premessa 10) hija 

diġà prevista fl-Artikolu 22(2) tar-Regolament 178/2002.

L-Emenda 3 (premessa ġdida) ma ġietx aċċettata għax it-trasparenza fil-produzzjoni u l-

ittrattar ta' l-ikel hija ta' natura ġenerali. Taħt ir-Regolament 178/2002 r-responsabbiltà 

primarja għas-sigurtà ta' l-ikel taqa' fuq l-operaturi tan-negozji ta' l-ikel. Ir-responsabbiltà 

ta' dawn ta' l-aħħar hija rinfurzata permezz ta' leġislazzjoni li timponi l-prinċipju tas-

Sistema ta' l-Analiżi tal-Periklu u Punti ta’ Kontroll Kritiċi (HACCP) u prattika tajba ta' 

iġene prevista f'leġislazzjonijiet Komunitarji oħra.

– Il-Konsultazzjoni tal-partijiet interessati mill-Kummissjoni (emenda 9, 10 – premessi 19 

u 21) hija prevista fl-Artikolu 9 tar-Regolament 178/2002 kif ukoll f'dokumenti oħra ta' 

natura ġenerali, bħall-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-governanza Ewropea u l-

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar prinċipji ġenerali u standards minimi għall-

konsultazzjoni ta' partijiet interessati. Bl-istess mod, id-dispożizzjoni li l-EFSA għandha 

tippubblika l-opinjonijiet tagħha mingħajr dewmien hija prevista fl-Artikolu 38 tar-

Regolament, b'hekk l-emenda 23 (Artikolu 5(2)) mhijiex meħtieġa.

                                               
5 Ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel (1) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1



16673/2/07 REV 2 ADD 1 rjm/GP/es 6
DG I - 2B MT

– Kriterji għall-awtorizzazzjoni (emenda 4 - premessa ġdida).

Il-kriterji ġenerali għall-awtorizzazzjoni tas-sustanzi huma mniżżla fil-leġislazzjoni għal 

kull settur u għandhom jiġu rrispettati. Għalhekk, il-Kunsill ma kkunsidrax li 

repetizzjoni hija meħtieġa.

– Referenza għall-protezzjoni tal-konsumatur u s-saħħa pubblika (emenda 11 – Artikolu 

1).

Din il-proposta hija dwar l-arranġamenti proċedurali għall-aġġornament tal-listi ta' 

sustanzi awtorizzati. Ir-referenza li r-Regolamenti jimmiraw lejn is-saħħa tal-bniedem, 

l-interessi tal-konsumatur, inklużi prattiċi ġusti fil-kummerċ ta' l-ikel, b'kont meħud ta', 

fejn xieraq, il-protezzjoni ta' l-ambjent, hija mniżżla fir-Regolamenti proposti f'kull 

settur.

– Protezzjoni tad-data (emendi 14, 33 – Artikolu 2(1a), 12(6a))

Perijodu ta' 5 snin ta' protezzjoni tad-data u, bħala riżultat, awtorizzazzjoni 

preferenzjali tas-sustanza matul dan iż-żmien għall-kumpannija li pprovdiet id-data 

tibdel is-sistema attwali fil-qasam tal-liġi dwar l-ikel, notevolment għall-addittivi ta' l-

ikel, li b'mod ġenerali hija applikata ġeneralment internazzjonalment. Dispożizzjoni 

dwar il-protezzjoni tad-data f'dan l-att leġislattiv tikkomplika l-proċeduri 

amministrattivi, u b'hekk mhijiex konformi ma' l-objettiv ta' simplifikazzjoni tal-qafas 

regolatorju. Għalhekk, il-Kunsill ma jikkunsidrax dawn l-emendi aċċettabbli.

– Skadenza għall-opinjoni ta' l-EFSA (emenda 22 – Artikolu 5(1)).

Il-Kunsill ma qabilx ma' l-estensjoni tal-limitu ta' żmien għall-opinjoni ta' l-EFSA minn 

6 għal 9 xhur kif propost fl-emenda 22. Il-perijodi stabbiliti huma ċċarati aktar fil-

Premessa 8a(ġdida) tal-pożizzjoni komuni. Għandu jiġi nnotat li l-limiti ta' żmien huma 

importanti wkoll mill-perspettiva ta' l-industrija.
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– Estensjoni ta' l-iskadenza ta' 6 xhur meta tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali

(emenda 24 – Artikolu 6(1)).

Il-Kunsill jikkunsidra li din l-iskadenza għandha tiġi estiża f'każijiet iġġustifikati biss.

Emendi oħra li ma ġewx introdotti jinkludu l-emendi 1, 2, 19, 21 u 30.

IV. Konklużjonijiet

Il-Kunsill jemmen li l-pożizzjoni komuni tirrappreżenta bilanċ tat-tħassib u l-interessi li 

jirrispettaw l-objettivi tar-Regolament. Hu jistenna bil-ħerqa diskussjonijiet kostruttivi mal-

Parlament Ewropew bil-ħsieb ta' l-adozzjoni bikrija tar-Regolament, waqt li jiġi żgurat livell 

għoli ta' saħħa tal-bniedem u protezzjoni tal-konsumatur.

_____________________
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2006/0143 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 
 

dwar 
 

il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi ta' l-

ikel, enżimi ta' l-ikel u sostanzi li jagħtu t-togħma lill-ikel 

1. IL-KUNTEST 

Id-data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill 
(dokument COM(2006) 0423 finali - 2006/0143 (COD): 

28 ta' Lulju 2006. 

Id-data ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 25 ta' April 2007. 

Id-data ta' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 10 ta' Lulju 2007. 

Id-data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata: 

Data tal-ftehim politiku 

24 ta' Ottubru 2007. 

7 ta' Diċembru 2007. 

Id-data ta’ l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni: 10 ta' Marzu 2008. 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Bħala parti mill-isforzi mwettqa biex tittejjeb il-leġiżlazzjoni Komunitarja fuq il-bażi 
tal-kunċett "mir-razzett għal fuq il-mejda", fil-White Paper dwar is-Sikurezza ta’ l-
Ikel, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li taġġorna u tlesti l-leġiżlazzjoni 
eżistenti fir-rigward ta’ l-addittivi u l-ħwawar ta' l-ikel kif ukoll li tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward ta' l-enżimi ta' l-ikel.  

Din il-proposta għandha l-għan li tiżgura li s-suq intern jiffunzjona b'mod xieraq, 
filwaqt li tiżgura wkoll livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem fir-rigward ta' l-
addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel.  



MT 3   MT 

Sabiex tagħmel dan, hija għandha l-għan li tistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni 
uniformi li tkun ċentralizzata, effettiva, rapida u trasparenti u li tkun ibbażata fuq 
evalwazzjoni tar-riskji mwettqa mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza fl-Ikel 
(EFSA) u fuq sistema ta' ġestjoni tar-riskji li fiha l-Kummissjoni tieħu azzjoni fi ħdan 
il-qafas ta' proċedura ta' kumitat regolatorju (komitoloġija). Din tassenja lill-
Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ l-evalwazzjonjiet xjentifiċi ta’ l-EFSA, il-kompitu li 
toħloq, iżżomm u taġġorna lista ġenerali tal-Komunità għal kull kategorija ta' 
sustanzi konċernati. L-inklużjoni ta' sustanza f'waħda minn dawn il-listi tfisser li l-
użu tagħha ġie awtorizzat, b'mod ġenerali, għall-operaturi kollha fil-Komunità. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

3.1. Kumment ġenerali 

Il-Kummissjoni tappoġġja l-pożizzjoni komuni hekk kif adottata mill-Kunsill fl-
10 ta' Marzu 2008. Din hija konformi ma’ l-għanijiet u l-approċċ meħud mill-
proposta oriġinali tal-Kummissjoni u tirrifletti l-prinċipji ta' diversi proposti mill-
Parlament Ewropew.  

3.2. Emendi magħmula mill-Parlament Ewropew mill-ewwel qari  

Emendi aċċettati mill-Kummissjoni u li huma konformi mal-pożizzjoni komuni:  

Rigward l-iskop għar-Regolament propost dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
komuni, il-pożizzjoni komuni (l-Artikolu 1) tiċċara li din ma tapplikax għal sostanzi 
li jagħtu t-togħma bid-duħħan fi ħdan ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Din tkopri l-emenda 12 magħmula mill-Parlament 
Ewropew (PE) matul l-ewwel qari. 

Rigward il-kunfidenzjalità, il-pożizzjoni komuni tikkjarifika li l-informazzjoni kollha 
relatata mas-sigurtà ta' sostanza, inkluż data tossikoloġika, studji ta' sigurtà u data 
mhix proċessata, ma għandhiex tkun kunfidenzjali (premessa 16). Din il-bidla 
tinkludi l-kunsiderazzjonijiet ta' l-emenda 8 mill-PE. 

Il-pożizzjoni komuni (l-Artikolu 6(3)) tikkjarifika li l-limitu għall-opinjoni ta' l-
EFSA jista' jiġi estiż anki meta l-applikanti ppreżentaw informazzjoni addizzjonali 
fuq inizjattiva tagħhom, imma dan għandu jiġi estiż għal ċirkostanzi eċċezzjonali 
skond l-Artikolu 10. Din il-bidla hija koerenti ma' l-emenda 25 tal-PE.  

L-Artikoli 8, 10 u 12 (3) fil-pożizzjoni komuni ġew modifikati biex isaħħu t-
trasparenza u dawn il-bidliet ikopru l-emendi 27, 28 u 32 tal-PE. 
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Il-Premessi 21, 22, 23 u 24 u l-Artikoli 7 u 14 fil-pożizzjoni komuni ġew modifikati 
sabiex jintroduċu l-pożizzjoni regolatorja bi skrutinju u biex jallinjaw b'mod ġenerali 
r-Regolament propost mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/512/KE li jemenda d-
Deċiżjoni 1999/468/KE li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tas-setgħat 
implimentattivi mogħtija lill-Kummissjoni. Dawn id-dispożizzjonijiet huma koerenti 
ma' l-emendi 34, 35, 36 u 37 tal-PE dwar dan is-suġġett, madankollu d-differenza 
hija li l-pożizzjoni komuni tinkludi l-użu tal-limitar tal-perjodi ta' żmien f'xi każijiet. 
Dan l-aspett ma kienx rifless fil-proposta emendata tal-Kummissjoni apparti mill-
proċedura ta' urġenza li kienet introdotta għal każijiet ta' riskju partikolari għas-saħħa 
tal-bniedem.  

Emendi mhux inkorporati fil-pożizzjoni komuni, imma li minkejja dan huma 
aċċettati mill-Kummissjoni fil-proposta emendata jew soġġetti għal tibdil fil-kliem:  

Il-PE ikkjarifika fl-emenda 1 li l-livell għoli ta' ħarsien ta' l-ambjent irid jiġi żgurat 
ukoll fl-insegwiment tal-politiki tal-Komunità. Dan il-prinċipju huwa diġà inkluż fil-
Liġi Ġenerali ta' l-Ikel (ir-Regolament (KE) Nru 178/2002) u l-emenda ġiet aċċettata 
fil-proposta emendata tal-Kummissjoni. 

L-emendi tal-PE 3, 9, 10, 19, u 21 isaħħu l-provvediment ta' trasparenza u ta' 
informazzjoni, li kienu diġà prinċipji sottostanti tal-proposta tal-Kummissjoni; 
għalhekk ġew emendati fil-proposta emendata.  

L-emenda 22 tal-PE iżżid iż-żmien għall-EFSA biex tagħti l-opinjoni tagħha, minn 
sitta għal disa' xhur. Dan ġie aċċettata fil-proposta emendata. 

L-emendi 2 u 6 huma prinċipalment editorjali u l-emendi 4 u 5 jiċċaraw 
rispettivament li l-kriterji stabbiliti minn kull liġi ta' l-ikel settorjali trid tiġi sodisfatta 
għall-awtorizzazzjoni tas-sostanza u li l-valutazzjoni xjentifika tas-sostanza trid tkun 
indipendenti. Dawn l-emendi ġew adottati mill-Kummissjoni fil-proposta emendata. 

3.3. Dispożizzjonijiet ġodda introdotti mill-Kunsill 

Kuntrarju għall-PE, il-Kunsill żamma limitu għall-Kummissjoni ta' 9 xhur biex 
tippreżenta abbozz ta' miżura biex taġġorna l-lista tal-Komunità, wara li nħarġet l-
opinjoni ta' l-EFSA. Madankollu, biex jiġi ċċarat il-bżonn ta' dan il-perjodu ta' 
żmien, il-Kunsill introduċa fil-pożizzjoni komuni tiegħu l-premessa 9 li tispeċifika li 
l-perjodu ta' disa' xhur huwa meħtieġ, f'xi każijiet, għall-Kummissjoni biex tiżgura 
konsultazzjoni adegwata tal-partijiet interessati. Dan iż-żmien ċertament jista' jkun 
iqsar li jiddependi fuq in-natura ta' l-abbozz tal-miżura. Il-premessa 10 tal-
pożizzjoni komuni tiċċara aktar il-limiti taż-żmien tal-proċedura. Dawn l-emendi 
huma skond il-proposta tal-Kummissjoni u jistgħu jiġu aċċettati. 
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Il-pożizzjoni komuni tiċċara aktar (premessa 12) li l-fatturi leġittimi l-oħra li jridu 
jiġu kkunsidrati matul id-deċiżjoni ta' l-immaniġġjar tar-riskju għall-inklużjoni jew 
le ta' sostanza fil-lista tal-Komunità, jinkludu fatturi ta' soċjetà, ekonomiċi, 
tradizzjonali, etiċi u ambjentali u l-fattibbiltà tal-kontrolli. Dawn il-fatturi huma diġà 
msemmija fil-Liġi Ġenerali ta' l-Ikel, għalhekk it-tennija tagħhom fir-Regolament 
propost tirrinforza l-proposta inizjali u tista' tiġi aċċettata mill-Kummissjoni. 

Għadd ta' bidliet fl-Artikoli 2, 3, 6 u 9 huma prinċipalment editorjai u jiċċaraw 
aspetti prattiċi tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni u r-rwol ta' l-atturi differenti. Xi 
bidliet fl-Artikoli 12 u 15 huma ta' natura teknika u jżidu preċiżjoni mar-Regolament 
propost. Dawn il-bidliet huma konsistenti ma' l-ispirtu tal-proposta u jistgħu jiġu 
aċċettati. 

4. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni jidhrilha li l-pożizzjoni komuni tirrifletti għal kollox l-elementi 
ewlenin tal-proposta inizjali u l-ispirtu ta' bosta mill-emendi tal-Parlament Ewropew 
fl-ewwel qari. 

Il-Kummissjoni għaldaqstant taqbel mal-pożizzjoni komuni hekk kif adottata mill-
Kunsill b'unanimità. 
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