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REGOLAMENT (UE) Nru .../... TAL-PARLAMENT EWROPEW 

U TAL-KUNSILL

ta'

dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1331/2008

 u li jħassar r-Regolament (KE) Nru 258/97

 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-

Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

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

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja2,

                                               

1 ĠU C 224, 30.8.2008, p. 81.
2 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Marzu 2009 (għadha mhijiex ippubblikata fil-

Ġurnal Uffiċjali) u Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari ta'.... (għadha mhijiex ippubblikata 
fil-Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta'... (għadha mhijiex ippubblikata 
fil-Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) Il-moviment ħieles ta' ikel sikur u bnin huwa aspett essenzjali tas-suq intern u 

jikkontribwixxi b'mod sinifikattiv għas-saħħa u l-benessri taċ-ċittadini, kif ukoll għall-

interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom. Id-differenzi bejn liġijiet, regolamenti u 

dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali dwar il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tas-

sikurezza ta' ikel ġdid jistgħu jfixklu l-moviment ħieles tiegħu, u b’hekk joħolqu 

kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni inġusti.

(2) Għandu jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fit-twettiq tal-linji 

politiċi tal-Unjoni. Għandha tingħata l-attenzjoni dovuta, fejn adatt, lill-protezzjoni tal-

ambjent u lit-trattament xieraq tal-annimali.
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(3) Ir-regoli tal-Unjoni dwar ikel ġdid ġew stabbiliti permezz tar-Regolament (KE) Nru 258/97 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-

ingredjenti tal-ikel il-ġdid1 u permezz tar-Regolament tal-

Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 tal-20 ta' Settembru 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati 

biex ċerta informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u għall-protezzjoni tal-

informazzjoni ppreċentata skont ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill (KE) Nru 258/972. Għal raġunijiet ta' ċarezza, ir-Regolament (KE) Nru 258/97 u r-

Regolament (KE) Nru 1852/2001 għandhom jiġu mħassra u r-Regolament (KE) Nru 

258/97 għandu jiġi sostitwit b'dan ir-Regolament. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

97/618/KE tad-29 ta' Lulju 1997 dwar l-aspetti xjentifiċi u l-preżentazzjoni tal-

informazzjoni neċessarja sabiex tappoġġja applikazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' ikel 

ġdid u l-ingredjenti ta' ikel ġdid u l-preparazzjoni ta' rapporti inizjali ta' valutazzjoni taħt ir-

Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3 m'għandhiex 

għalhekk tapplika aktar fir-rigward ta' ikel ġdid. 

                                               

1 ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1. 
2 ĠU L 253, 21.9.2001, p. 17.
3 ĠU L 253, 16.9.1997, p. 1.



11261/3/09 REV 3 RM/ocb 4
DG I MT

(4) Sabiex tkun żgurata l-kontinwità mar-Regolament (KE) Nru 258/97, in-nuqqas ta' użu 

għall-konsum mill-bniedem sa grad sinifikanti fl-Unjoni qabel id-data tal-applikazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 258/97, jiġifieri l-15 ta’ Mejju 1997, għandu jinżamm bħala l-

kriterju għal ikel biex dan jitqies bħala ġdid. Użu fl-Unjoni jirreferi għal użu fl-Istati 

Membri irrispettivament mid-data tal-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea.

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 

2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-r-rekwiżiti tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-

Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' 

sigurtà tal-ikel1 japplika. Id-definizzjoni eżistenti ta’ ikel ġdid għandha tiġi ċċarata u 

aġġornata billi tissostitwixxi l-kateġoriji eżistenti, b’referenza għad-definizzjoni ġenerali 

ta’ ikel f'dak ir-Regolament. 

                                               

1 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1. 
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(6) Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel għandu jitqies bħala ġdid meta għal dak l-ikel tiġi applikata 

teknoloġija ta' produzzjoni li ma tkunx intużat qabel għall-produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni.

B’mod partikolari, teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta' tgħammir u produzzjoni tal-ikel, li 

għandhom impatt fuq l-ikel, u għalhekk jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza tal-ikel, 

għandhom jiġu koperti minn dan ir-Regolament. Għalhekk l-ikel ġdid għandu jinkludi ikel 

derivat minn annimali prodotti permezz ta' tekniki mhux tradizzjonali ta' tgħammir u mill-

frieħ tagħhom, ikel derivat mill-pjanti prodotti permezz ta' tekniki mhux tradizzjonali ta' 

tgħammir, ikel prodott permezz ta' proċessi ġodda ta' produzzjoni, li jista' jkollu impatt fuq 

l-ikel jew fuq ikel li fih jew li hu magħmul minn nanomaterjali maħdumin. Ikel derivat 

minn varjetajiet ta’ pjanti ġodda, jew razez ta’ annimali prodotti minn tekniki ta’ tagħmir 

tradizzjonali, għandhom jitqiesu bħala ikel ġdid. Barra minn hekk, għandu jiġi ċċarat li ikel 

minn pajjiżi terzi li jkun ġdid fl-Unjoni jista' jitqies bħala tradizzjonali biss meta jkun 

derivat minn produzzjoni primarja kif iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 178/2002, sew 

jekk ikun ipproċessat jew le (eż. frott, ġamm, meraq tal-frott). Madankollu, ikel akkwistat 

b'dan il-mod m'għandula jinkludi ikel prodott minn annimali jew pjanti li għalihom tkun 

ġiet applikata teknika mhux tradizzjonali ta' tgħammir jew ikel prodott mill-frieħ ta' dawn 

l-annimali, u lanqas ikel li għalih ikun ġie applikat proċess ġdid ta' produzzjoni.
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(7) Madankollu, fid-dawl tal-opinjoni tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-

Teknoloġiji l-Ġodda, stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 

1997, li ħarġet fis-16 ta' Jannar 2008 u tal-opinjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà 

fl-Ikel adottata fil-15 ta' Lulju 2008, it-tekniki ta' kklonar ta' annimali, bħat-trasferiment 

nukleari ta' ċelluli somatiċi, għandhom karatteristiċi speċifiċi tali li dan ir-Regolament ma 

jistax jindirizza l-kwistjonijiet kollha dwar l-ikklonar. Għalhekk, ikel prodott minn 

annimali miksuba permezz tal-użu ta' teknika ta' kklonar u mill-frieħ tagħhom għandu jkun 

soġġett għal rapport ppreżentat mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, 

segwit, jekk ikun adatt, minn proposta leġislattiva. Jekk tiġi adottata leġislazzjoni 

speċifika, l-iskop ta' dan ir-Regolament għandu jiġi adattat skont il-każ.

(8) Għandhom jiġu adottati miżuri implimentattivi biex isir provvediment għal kriterji biex 

jiffaċilitaw il-valutazzjoni ta’ jekk ikel intużax għall-konsum mill-bniedem sa grad 

sinifikanti fl-Unjoni qabel il-15 ta’ Mejju 1997. Jekk, qabel dik id-data, ikel intuża 

esklussivament bħala suppliment tal-ikel jew f'suppliment tal-ikel, kif iddefinit fid-

Direttiva 2002/46/KE1, dan għandu jkun permess jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni wara dik id-

data għall-istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel ġdid. Madankollu, dak l-użu bħala 

suppliment tal-ikel, jew f’suppliment tal-ikel m’għandux jitqies għall-valutazzjoni dwar 

jekk l-ikel intużax għall-konsum mill-bniedem sa grad sinifikanti fl-Unjoni qabel il-

15 ta’ Mejju 1997. Għalhekk, użi tal-ikel ikkonċernat minbarra f'suppliment tal-ikel, jew 

bħala suppliment tal-ikel, għandhom jiġu awtorizzati skont dan ir-Regolament.

                                               

1 Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Ġunju 2002 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-supplimenti ta' l-ikel (ĠU L 183, 
12.7.2002, p. 51). 
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(9) L-użu ta' nanomaterjali maħdumin fil-produzzjoni tal-ikel jista' jiżdied mal-iżvilupp 

ulterjuri tat-teknoloġija. Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bnienem, 

il-moviment liberu ta' prodotti u ċ-ċertezza legali għall-produtturi, huwa meħtieġ li tiġi 

żviluppata definizzjoni uniformi għan-nanomaterjali maħdumin fil-livell internazzjonali. 

L-Unjoni għandha tipprova tilħaq qbil dwar definizzjoni f'fora internazzjonali adatti. Jekk 

dan il-qbil jintlaħaq, id-definizzjoni ta' nanomaterjali maħdumin f'dan ir-Regolament 

għandha tiġi adattata skont il-każ.

(10) Prodotti tal-ikel magħmulin minn ingredjenti tal-ikel li ma jaqgħux fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari billi jinbidlu l-ingredjenti tal-ikel, il-

kompożizzjoni jew l-ammont tagħhom, m'għandhomx jitqiesu bħala ikel ġdid. 

Madankollu, modifiki ta' ingredjent tal-ikel, eż. estratti selettivi jew l-użu ta' partijiet 

oħrajn ta' xitla, li s'issa għadhom ma ntużawx għall-konsum mill-bniedem fl-Unjoni, xorta 

għandhom jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
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(11) Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' 

Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali 

għall-użu mill-bniedem1 għandhom japplikaw meta, b'kont meħud tal-karatteristiċi kollha 

tiegħu, prodott jista' jaqa' kemm taħt id-definizzjoni ta' "prodott mediċinali" u kif ukoll taħt

id-definizzjoni ta' prodott kopert b'leġislazzjoni oħra tal-Unjoni. F'dan ir-rigward, Stat 

Membru, jekk huwa jistabbilixxi skont id-Direttiva 2001/83/KE li prodott ikun prodott 

mediċinali, għandu jkun permess jirrestrinġi t-tqegħid fis-suq ta' tali prodott skont il-liġi 

tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-prodotti mediċinali huma esklużi mid-definizzjoni ta' ikel 

kif stabbilita permezz tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 u m'għandhomx ikunu soġġetti 

għal dan ir-Regolament.

(12) Ikel ġdid awtorizzat skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 għandu jżomm l-istatus ta’ ikel 

ġdid tiegħu iżda tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għal kwalunkwe użu ġdid ta’ tali ikel.

                                               

1 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.
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(13) Ikel maħsub għal użi teknoloġiċi jew li huwa modifikat ġenetikament m’għandux jaqa' taħt 

il-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Għalhekk, ikel ġenetikament modifikat li 

jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/20031, ikel użat biss bħala 

addittiv li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1333/20082, 

aromatizzanti li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1334/20083, 

enżimi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar- Regolament (KE) Nru 1332/20084 u 

solventi tal-estrazzjoni li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2009/32/KE5 m' 

għandhomx ikunu koperti minn dan ir-Regolament.

                                               

1 Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU L 268, 18.10.2003, p. 
1.)

2 Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 
2008 dwar l-addittivi tal-ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16).

3 Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 
2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu 
fl-ikel u fuq l-ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34).

4 Regolament (KE) Nru 1332/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 
2008 dwar l-enżimi tal-ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 7).

5 Direttiva 2009/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward is-solventi tal-estrazzjoni użati fil-
produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u l-ingredjenti tal-ikel (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 141, 
6.6.2009, p. 3)
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(14) L-użu ta' vitamini u minerali huwa rregolat minn liġijiet settorjali speċifiċi tal-ikel. Il-

vitamini u l-minerali li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/46/KE, ir-

Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 ta' Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra mal-

ikel1 u d-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 6 ta' Mejju 2009 

dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta’ nutriment partikolari (Tfassil mill-ġdid)2 għandhom 

għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, 

dawk l-atti legali speċifiċi ma jittrattawx każijiet fejn vitamini u sustanzi minerali 

awtorizzati jinkisbu permezz ta' metodi ta' produzzjoni jew bl-użu ta' sorsi ġodda li ma 

ġewx meqjusa meta ġew awtorizzati. Għalhekk, sakemm jiġu emendati dawk l-atti legali 

speċifiċi, tali vitamini u sustanzi minerali m'għandhomx jiġu esklużi mill-kamp ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament meta l-metodi ta' produzzjoni jew is-sorsi ġodda jagħtu 

bidu għal bidliet sinifikanti fil-kompożizzjoni jew fl-istruttura tal-vitamini jew minerali li 

taffettwa l-valur nutrittiv tagħhom, kif jiġu metaboliżżati jew il-livell ta' sustanzi mhux 

mixtieqa tagħhom.

(15) Ikel ġdid, minbarra vitamini u minerali, maħsub għal użi nutrittivi partikolari, għall-

fortifikazzjoni tal-ikel jew bħala supplimenti tal-ikel, għandu jiġi valutat skont dan ir-

Regolament. Dan għandu jibqa' ukoll soġġett għar-regoli previsti fid-

Direttiva 2002/46/KE, fir-Regolament (KE) Nru 1925/2006, fid-Direttiva 2009/39/KE, u 

fid-Direttivi speċifiċi msemmija fid-Direttiva 2009/39/KE u fl-Anness I tagħha.

                                               

1 ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2009, p. 21. 
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(16) Id-deterimazzjoni dwar jekk l-ikel intużax għall-konsum mill-bniedem sa grad sinifikanti 

fl-Unjoni qabel il-15 ta’ Mejju 1997 għandha tissejjes fuq informazzjoni mogħtija mill-

operaturi tan-negozju tal-ikel u, fejn ikun il-każ, sostnut minn informazzjoni oħra 

disponibbli fl-Istati Membri. Meta ma jkunx hemm informazzjoni disponibbli dwar il-

konsum mill-bniedem qabel il-15 ta’ Mejju 1997, jew l-informazzjoni disponibbli ma 

tkunx biżżejjed, għandha tiġi stabbilita proċedura sempliċi u trasparenti li tinvolvi lill-

Kummissjoni, l-Istati Membri u kwalunkwe parti kkonċernata għall-ġbir ta’ dik l-

informazzjoni. 

(17) Ikel ġdid għandu jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni biss jekk huwa sikur u jekk ma jqarraqx lill-

konsumatur. Barra minn hekk, meta l-ikel ġdid huwa maħsub biex jissostitwixxi ikel ieħor, 

huwa m'għandux ikun differenti minn dak l-ikel b'mod li jkun ta' żvantaġġ nutrittiv għall-

konsumatur.
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(18) Huwa meħtieġ li tiġi applikata proċedura ċentralizzata armonizzata għall-valutazzjoni u l-

awtorizzazzjoni ta’ sikurezza li hija effiċjenti, limitata fiż-żmien u trasparenti. Bl-għan li 

tkompli tarmonizza proċeduri differenti għall-awtorizzazzjoni ta' ikel, il-valutazzjoni tas-

sikurezza ta’ ikel ġdid u l-inklużjoni tiegħu fil-lista tal-Unjoni għandhom jitwettqu skont il-

proċedura stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għal 

addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel1, li għandha tkun applikabbli 

kulmeta ma jkunx hemm deroga minnha b'mod speċifiku b'dan ir-Regolament. Malli tiġi 

riċevuta applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodott bħala ikel ġdid, il-Kummissjoni 

għandha tevalwa l-validità u l-applikabilità tal-applikazzjoni. L-awtorizzazzjoni ta' ikel 

ġdid għandha tieħu kont ukoll ta' fatturi oħrajn rilevanti għall-kwistjoni li tkun qed tiġi 

kkunsidrata, inklużi fatturi etiċi, ambjentali, fatturi tat-trattament xieraq tal-annimali u l-

prinċipju prekawzjonarju.

(19) Għandhom jiġu stabbiliti wkoll kriterji għall-evalwazzjoni tar-riskji potenzjali ta’ ikel ġdid. 

Sabiex tkun żgurata il-valutazzjoni xjentifika armonizzata ta' ikel ġdid, tali valutazzjonijiet 

għandhom jitwettqu mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità").

                                               

1 ĠU L 354, 31.12.2008, p. 1.
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(20) Preżentement hemm informazzjoni inadegwata dwar ir-riskji assoċjati ma' nanomaterjali 

maħdumin. Sabiex tiġi vvalutata aħjar is-sigurtà tagħhom, il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni 

mal-Awtorità, għandha tiżviluppa metodoloġiji ta' test li jieħdu kont tal-karatteristiċi 

speċifiċi ta' nanomaterjali maħdumin.

(21) Sabiex ikunu simplifikati l-proċeduri, l-applikanti għandhom jitħallew jippreżentaw 

applikazzjoni waħda għal ikel regolat taħt bosta liġijiet settorjali tal-ikel. Ir-Regolament 

KE Nru 1331/2008 għandu għalhekk jiġi emendat skont il-każ. B'konsegwenza tad-dħul 

fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea ssostitwiet u 

ssuċċediet il-Komunità Ewropea u l-kelma "Komunità" għandha tiġi ssostitwita b' 

"Unjoni" f'dak ir-Regolament.
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(22) Jekk l-ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi jkun inkluż fil-lista ta' ikel tradizzjonali minn 

pajjiżi terzi, dan jista' jitqiegħed fis-suq fi ħdan l-Unjoni, taħt kondizzjonijiet li 

jikkorrispondu għal dawk li għalihom ikun intwera rekord ta' użu sikur bħala ikel. Fir-

rigward tal-valutazzjoni u l-ġestjoni tas-sikurezza ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi, 

għandu jitqies ir-rekord ta' użu sikur tiegħu bħala ikel fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu. Ir-rekord 

ta' użu sikur bħala ikel m'għandux jinkludi l-użu mhux għall-ikel jew użu mhux relatat ma' 

dieti normali.

(23) Fejn ikun il-każ u abbażi tal-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tas-sikurezza, għandhom jiġu 

introdotti rekwiżiti għal monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq għall-użu ta’ ikel ġdid għall-

konsum mill-bniedem.

(24) L-inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni ta' ikel ġdid jew fil-lista ta' ikel tradizzjonali 

minn pajjiżi terzi għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà tal-valutazzjoni tal-

effetti tal-konsum ġenerali ta' sustanza li tiġi miżjuda, jew hija użata għall-manifattura ta' 

dak l-ikel, jew ta' prodott komparabbli skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006.
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(25) F’ċirkostanzi speċifiċi, sabiex jiġu stimolati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija agro-

alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, l-evidenza xjentifika żviluppata reċentement u d-

data protetta mid-dritt għall-proprjetà pprovduta biex issostni l-applikazzjoni għall-

inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni għandhom ikunu protetti. Dik id-data u 

informazzjoni m’għandhomx jintużaw għall-benefiċċju ta’ applikant sussegwenti, matul 

perijodu ta’ żmien limitat, mingħajr ma jkun hemm ftehim mal-applikant preċedenti. Il-

protezzjoni ta’ data xjentifika mogħtija minn applikant wieħed m'għandhiex twaqqaf lil 

applikanti oħrajn milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista tal-Unjoni ta' ikel ġdid abbażi tad-data 

xjentifika tagħhom stess.

(26) L-ikel ġdid huwa soġġett għall-ħtiġiet ġenerali ta’ tikkettjar stabbiliti fid-

Direttiva 2000/13/KE1 u, fejn meħtieġ, għall-ħtiġiet ta' tikkettjar nutrizzjonali stabbiliti fid-

Direttiva 90/496/KEE2. F’ċerti każijiet jista’ jkun meħtieġ li tkun prevista informazzjoni 

addizzjonali ta' tikkettjar, b'mod partikolari fir-rigward tad-deskrizzjoni tal-ikel, is-sorsi 

tiegħu, jew il-kondizzjonijiet tiegħu tal-użu. Għalhekk meta ikel ġdid jiġi inkluż fil-lista 

tal-Unjoni jew fil-lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi, jistgħu jiġu imposti 

kondizzjonijiet speċifiċi tal-obbligi tal-użu u ta' tikketjar, li jistgħu, inter alia, ikunu relatati 

ma' kwalunkwe karatterisitika speċifika jew kwalità tal-ikel bħall-kompożizzjoni, il-valur 

nutrittiv jew l-effetti nutrittivi u l-użu intiż tal-ikel, jew ma' konsiderazzjonijiet jew 

implikazzjonijiet etiċi għas-saħħa ta' gruppi speċifiċi ta' popolazzjoni.

                                               

1 Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 fuq l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri relatati ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u 
reklamar ta’ oġġetti tal-ikel (ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29). 

2 Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE tal-24 ta' Settembru 1990 dwar l-ittikkettjar tan-nutrizzjoni 
għall-oġġetti tal-ikel (ĠU L 276, 6.10.1990, p. 40).
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(27) Ir-Regolament (KE) Nru 1924/20061 jarmonizza d-dispożizzjonijiet fl-Istati Membri dwar 

pretensjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. Għalhekk, pretensjonijiet dwar ikel ġdid 

għandhom isiru biss skont dak ir-Regolament.

(28) Il-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda jista' jiġi kkonsultat, 

fejn xieraq, bl-għan li jinkisbu pariri dwar kwistjonijiet ta' etika fir-rigward tat-tqegħid fis-

suq ta' ikel ġdid fi ħdan l-Unjoni.

(29) Ikel ġdid mqiegħed fis-suq fl-Unjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 għandu jibqa’ 

jitqiegħed fis-suq. Ikel ġdid awtorizzat skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 għandu jiġi 

inkluż fil-lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid stabbilita b'dan ir-Regolament. Barra minn hekk, 

applikazzjonijiet ppreżentati skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 qabel id-data tal-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu trasformati f'applikazzjoni skont dan 

ir-Regolament meta r-rapport inizjali tal-valutazzjoni previst fir-Regolament (KE) Nru 

258/97 ma jkunx għadu ntbagħat lill-Kummissjoni, kif ukoll fil-każijiet kollha fejn rapport 

addizzjonali tal-valutazzjoni hu meħtieġ skont dak ir-Regolament. Talbiet oħra pendenti 

ppreżentati taħt l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 258/97 qabel id-data tal-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu pproċessati skont id-dispożizzjonijiet 

tar-Regolament (KE) Nru 258/97.

                                               

1 Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-
ikel (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.) 
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(30) Ir-Regolament (KE) Nru 882/20041 jistabbilixxi regoli ġenerali għat-twettiq ta’ kontrolli 

uffiċjali sabiex tkun ivverifikata l-konformità mal-liġi tal-ikel. L-Istati Membri għandhom 

jiġu mitluba jwettqu kontrolli uffiċjali skont dak ir-Regolament, sabiex jinfurzaw il-

konformità ma' dan ir-Regolament.

(31) Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti fir-rigward tal-iġjene tal-ikel kif stabbiliti fir-Regolament 

(KE) Nru 852/20042.

(32) Peress li l-objettiv ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jistabbilixxi regoli armonizzati għat-

tqegħid ta’ ikel ġdid fis-suq fi ħdan l-Unjoni, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati 

Membri u jista' għalhekk jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, 

skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-

Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb dawk l-objettiv.

(33) L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex 

jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, 

proporzjonati u dissważivi.

                                               

1 Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 
dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi 
tal-għalf u tal-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar it-trattament xieraq tal-
annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1). 

2 Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 
dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, p.1).
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(34) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 

1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq 

il-Kummissjoni1.

(35) B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiċċara ċerti definizzjonijiet 

sabiex tiżgura implimentazzjoni armonizzata ta' dawn id-dispożizzjonijiet mill-Istati 

Membri fuq il-bażi ta' kriterji rilevanti, inkluża d-definizzjoni ta' "nanomaterjali 

maħdumin" b'kont meħud tal-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi u t-teknika mhux tradizzjonali ta' 

tgħammir tal-annimali li tinkludi tekniki użati għar-riproduzzjoni asesswali ta' annimali 

ġenetikament identiċi li ma kinux użati għall-produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni qabel il-15 ta' 

Mejju 1997.Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta 

kwalunkwe miżura transitorja xierqa u li taġġorna l-lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi 

terzi u l-lista tal-Unjoni.

                                               

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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(36) Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 

f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-

rigward tal-kriterji skont liema l-ikel jista' jiġi kkunsidrat li ntuża għal konsum mill-

bniedem sa grad sinifikanti fl-Unjoni qabel il-15 ta' Mejju 1997. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni tikkonsulta mal-esperti matul il-fażi preparatorja f'konformità 

mal-impenn li ħadet il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tad-9 ta’ Diċembru 2009 dwar l-

implimentazzjoni tal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
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Kapitolu I

Dispożizzjonijiet introduttorji

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-suq fl-Unjoni bil-

għan li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi, 

filwaqt li jkun żgurat il-funzjonament effettiv tas-suq intern, billi jitqies, fejn adatt, il-protezzjoni 

tal-ambjent u t-trattament xieraq tal-annimali.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għat-tqegħid ta' ikel ġdid fis-suq fi ħdan l-Unjoni.

2. Dan ir-Regolament m'għandux japplika għal:

(a) ikel fejn u sakemm dan jintuża bħala:

(i) addittivi tal-ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 

1333/2008;

(ii) aromatizzanti tal-ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) 

Nru 1334/2008;
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(iii) solventi ta’ estrazzjoni użati fil-produzzjoni ta’ oġġetti tal-ikel u li jaqgħu fil-

kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/32/KE;

(iv) enżimi tal-ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 

1332/2008;

(v) vitamini u minerali li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni rispettiv tad-Direttiva 

2002/46/KE, tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 jew tad-Direttiva 

2009/39/KE, ħlief għall-vitamini u sustanzi minerali diġà awtorizzati, li 

jinkisbu permezz ta' metodi ta' produzzjoni jew bl-użu ta' sorsi ġodda li ma 

tqisux meta ġew awtorizzati skont leġislazzjoni speċifika, fejn dawn il-metodi 

ta' produzzjoni jew sorsi ġodda joħolqu bidliet sinifikanti msemmijin fil-punt 

(iii) tal-Artikolu 3 (2)(a) ta' dan ir-Regolament;

(b) ikel li jaqa’ fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fir-

Regolament (KE) Nru 178/2002. 
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2. Il-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(a) "ikel ġdid" tfisser ikel, li ma ntużax għall-konsum mill-bniedem fi grad sinifikanti fl-

Unjoni qabel il-15 ta’ Mejju 1997, inkluż:

(i) ikel ta’ oriġini mill-annimali, meta teknika ta’ tgħammir mhux tradizzjonali li 

ma ntużatx għall-produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni qabel il-15 ta’ Mejju 1997, tiġi 

applikata għall-annimal, u ikel derivat mill-frieħ ta' dawn l-annimali; 

(ii) ikel ta’ oriġini mill-pjanti, meta tiġi applikata teknika ta’ tgħammir mhux 

tradizzjonali għall-pjanta li ma ntużatx għall-produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni 

qabel il-15 ta’ Mejju 1997, jekk dik it-teknika ta’ tgħammir mhux tradizzjonali 

applikata għall-pjanta toħloq bidliet sinifikanti fil-kompożizzjoni jew fl-

istruttura tal-ikel, li jaffettwaw il-valur nutrittiv tiegħu, kif jiġi metaboliżżat 

jew il-livell ta' sustanzi mhux mixtieqa tiegħu; 

(iii) ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' produzzjoni ġdid, mhux użat fl-Unjoni 

qabel il-15 ta' Mejju 1997, jekk dak il-proċess ta’ produzzjoni jwassal għal 

bidliet sinifikanti fil-kompożizzjoni jew l-istruttura tal-ikel li jaffettwa il-valur 

nutrittiv tiegħu, kif jiġi metaboliżżat jew il-livell ta’ sustanzi mhux mixtieqa 

tagħhom; 
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(iv) ikel li fih jew jikkonsisti minn nanomaterjali maħdumin; 

(v) ikel tradizzjonali minn pajjiż terz; u

(vi) ingredjenti tal-ikel użati esklussivament f'supplimenti tal-ikel fl-Unjoni qabel 

il-15 ta' Mejju 1997 jekk ikunu ser jintużaw f'ikel minbarra f'supplimenti tal-

ikel. Madankollu, jekk ikel intuża esklussivament bħala suppliment tal-ikel jew 

f'suppliment tal-ikel qabel dik id-data, dan jista’ jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni

wara dik id-data għall-istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel ġdid;

(b) "ferħ" tfisser annimal prodott permezz ta' teknika ta’ tgħammir tradizzjonali, fejn 

mill-inqas wieħed mill-ġenituri tiegħu hu annimal prodott permezz ta' teknika ta’ 

tgħammir mhux tradizzjonali;

(c) "nanomaterjal maħdum" tfisser kwalunkwe materjal prodott intenzjonalment li 

għandu dimensjoni waħda jew aktar tal-ordni ta' 100 nm jew inqas jew li jkun 

magħmul minn partijiet funzjonali diskreti, jew internalment jew fil-wiċċ, li ħafna 

minnhom għandhom dimensjoni waħda jew aktar tal-ordni ta' 100 nm jew inqas, 

inklużi strutturi, agglomerati jew aggregati, li jistgħu jkollhom qies 'il fuq mill-ordni 

ta' 100 nm, iżda li jżommu l-kwalitajiet li huma karatteristiċi tan-nanoskala.
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Kwalitajiet li huma karatteristiċi tan-nanoskala jinkludu:

(i) dawk relatati mal-erja speċifika kbira tal-wiċċ tal-materjali kkunsidrati; u/jew

(ii) karatteristiċi fiżiċi kimiċi speċifiċi li huma differenti minn dawk tal-forma 

mhux nano tal-istess materjal;

(d) "ikel tradizzjonali minn pajjiż terz" tfisser ikel ġdid, minbarra l-ikel ġdid taħt is-sub-

punti (i) sa (iv) tal-punt (a), li ġej minn produzzjoni primarja, b' rekord ta' użu bħala 

ikel fi kwalunkwe pajjiż terz, hekk li l-ikel ikkonċernat kien u għadu parti mid-dieta 

normali għal mill-inqas 25 sena fid-dieta tas-soltu ta’ parti kbira mill-popolazzjoni 

ta’ pajjiż;

(e) "rekord ta' użu sikur bħala ikel f'pajjiż terz" tfisser li s-sikurezza tal-ikel ikkonċernat 

hija kkonfermata b’data ta’ kompożizzjoni u mill-esperjenza ta’ użu u użu kontinwu 

għal mill-inqas 25 sena fid-dieta normali ta’ parti kbira mill-popolazzjoni ta’ pajjiż;

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta kriterji ulterjuri sabiex tiċċara d-definizzjonijiet fis-sub-punti 

(i) sa (iv) tal-punt (a), u fil-punti (c), (d) u (e) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu f'konformità 

mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).
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Artikolu 4

 Proċedura biex jiġi ddeterminat l-istatus ta' ikel ġdid

1. L-operaturi tan-negozju tal-ikel għandhom jivverifikaw l-istatus tal-ikel li bi ħsiebhom 

iqegħdu fis-suq fl-Unjoni fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. F'każ ta' dubju, l-operaturi tan-negozju tal-ikel għandhom jikkonsultaw l-awtorità 

kompetenti rilevanti għall-ikel ġdid kif iddefinita fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 

1331/2008 dwar l-istatus ta' l-ikel inkwistjoni. Fuq talba tal-awtorità kompetenti rilevanti, 

l-operatur tan-negozju tal-ikel għandu jippreżenta informazzjoni dwar sa liema punt l-ikel 

in kwistjoni ġie użat għall-konsum mill-bniedem fl-Unjoni qabel il-15 ta' Mejju 1997.

3. Fejn meħtieġ, l-awtorità kompetenti tista' tikkonsulta awtoritajiet kompetenti oħrajn u lill-

Kummissjoni dwar sa liema punt l-ikel intuża għall-konsum mill-bniedem fl-Unjoni qabel 

il-15 ta' Mejju 1997. It-tweġibiet għal kwalunkwe konsultazzjoni ta' din ix-xorta, 

għandhom ukoll jintbagħtu lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tqassar it-tweġibiet 

riċevuti u tikkomunika r-riżultat tal-konsultazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti kollha.

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri implimentattivi għall-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu 

skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).
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Artikolu 5

Deċiżjonijiet ta' interpretazzjoni

Fejn meħtieġ, jista' jiġi deċiż jekk tip ta' ikel jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 

skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

Kapitolu II

Rekwiżiti għat-tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid

fis-suq fi ħdan l-Unjoni

Artikolu 6

 Projbizzjoni ta' ikel ġdid mhux konformi

Ebda persuna m'għandha tqiegħed ikel ġdid fis-suq fl-Unjoni jekk ma jkunx konformi ma' dan ir-

Regolament.
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Artikolu 7

Listi ta' ikel ġdid

1. Il-Kummissjoni għandha żżomm lista tal-Unjoni ta' ikel ġdid awtorizzat, minbarra l-ikel 

tradizzjonali minn pajjiżi terzi, (minn hawn 'il quddiem imsejħa "il-lista tal-Unjoni"), li 

għandha tiġi ppubblikata skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008.

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u żżomm lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi 

awtorizzata skont l-Artikolu 11(5) ta' dan ir-Regolament, li għandha tiġi ppubblikata fis-

serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3. L-ikel ġdid biss, inkluż fil-lista tal-Unjoni jew fil-lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi 

terzi jista' jitqiegħed fis-suq fi ħdan l-Unjoni.

Artikolu 8

 Kondizzjonijiet ġenerali għall-inklużjoni ta'

 ikel ġdid fil-listi

Ikel ġdid jista’ jiġi inkluż fil-listi rilevanti biss jekk jissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) abbażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, ma jkunx ta' periklu għas-saħħa tal-konsumatur;
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(b) ma jiżgwidax lill-konsumatur;

(c) jekk ikun maħsub sabiex jieħu post ikel ieħor, ma jkunx differenti minn dak l-ikel b'tali 

mod li l-konsum normali tiegħu ikun ta' żvantaġġ nutrittiv għall-konsumatur.

Artikolu 9

 Kontenut tal-lista tal-Unjoni

1. Il-lista tal-Unjoni għandha tiġi aġġornata skont il-proċedura stabbilita fir-

Regolament (KE) Nru 1331/2008 u, meta applikabbli, skont l-Artikolu 16 ta' dan ir-

Regolament.

2. L-entrata relattiva għal ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni għandu jinkludi speċifikazzjoni tal-

ikel, u fejn xieraq, jispeċifika l-kondizzjonijiet tal-użu, rekwiżiti speċifiċi ta' tikkettar 

addizzjonali biex jinforma lill-konsumatur aħħari u/jew rekwiżit ta’ sorveljanza wara t-

tqegħid fis-suq u, fejn applikabbli, l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 16(4).

Artikolu 10 

Kontenut tal-lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi

1. Il-lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi għandha tiġi aġġornata skont il-proċedura 

stabbilita fl-Artikolu 11.
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2. L-entrata relattiva għal ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi fil-lista ta' ikel tradizzjonali 

minn pajjiżi terzi għandu jinkludi speċifikazzjoni tal-ikel, u, fejn xieraq, jispeċifika l-

kondizzjonijiet tal-użu u/jew ħtiġiet speċifiċi ta' tikkettar addizzjonali biex jinforma lill-

konsumatur aħħari.

Artikolu 11

Proċedura sabiex jiġi inkluż ikel tradizzjonali minn pajjiż terz

 fil-lista

1. B’deroga mill-proċedura stabbilita fl-Artikolu 9(1) ta' dan ir-Regolament, parti interessata 

imsemmija fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008, li tkun bi ħsiebha 

tqiegħed fis-suq fl-Unjoni ikel tradizzjonali minn pajjiż terz , għandha tippreżenta 

applikazzjoni lill-Kummissjoni.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

(a) l-isem u d-deskrizzjoni tal-ikel,

(b) il-kompożizzjoni tiegħu,

(c) il-pajjiż tal-oriġini tiegħu,
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(d) data dokumentata li turi r-rekord ta' użu sikur bħala ikel fi kwalunkwe pajjiż terz,

(e) fejn applikabbli, il-kondizzjonijiet tal-użu u r-rekwiżiti tat-tikkettjar speċifiċi,

(f) sommarju tal-kontenut tal-applikazzjoni.

L-applikazzjoni għandha ssir skont ir-regoli implimentattivi msemmijin fil-paragrafu 7 ta' 

dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-applikazzjoni valida imsemmija fil-paragrafu 1 mingħajr 

dewmien lill-Istati Membri u lill-Awtorità.

3. Fi żmien sitt xhur minn meta tiġi riċevuta applikazzjoni, l-Awtorità għandha tagħti l-

opinjoni tagħha. Kull meta l-Awtorità tfittex informazzjoni supplimentari mill-parti 

interessata, hija għandha, tistabbilixxi perijodu li fih din l-informazzjoni għandha tiġi 

pprovduta, wara li tikkonsulta mal-parti interessata. Il-limitu ta' żmien ta' sitt xhur għandu 

jkun awtomatikament estiż b'dan il-perijodu addizzjonali. L-Awtorità għandha tagħmel l-

informazzjoni supplimentari disponibbli għall-Istati Membri u l-Kummissjoni.

4. Sabiex tħejji l-opinjoni tagħha, l-Awtorità għandha tivverifika li:

(a) r-rekord ta' użu sikur bħala ikel fi kwalunkwe pajjiż terz huwa sostanzjat mill-kwalità 

ta' data ppreżentata mill-parti interessata; u
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(b) il-kompożizzjoni tal-ikel u, fejn applikabbli, l-kondizzjonijiet tal-użu tiegħu, ma 

joħolqux riskju għas-saħħa lill-konsumaturi fl-Unjoni.

L-Awtorità għandha tibgħat l-opinjoni tagħha lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-

parti interessata.

5. Fi żmien tliet xhur wara li l-Awtorità tkun tat l-opinjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha, 

f'konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2), taġġorna l-lista ta' ikel 

tradizzjonali minn pajjiżi terzi, filwaqt li tikkunsidra l-opinjoni tal-Awtorità, kwalunkwe 

dispożizzjoni rilevanti tal-liġi tal-Unjoni u kwalunkwe fattur leġittimu ieħor rilevanti għall-

kwistjoni taħt konsiderazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-parti interessata 

b'dan. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma taġġornax il-lista tal-ikel tradizzjonali minn 

pajjiżi terzi, hija għandha tinforma lill-parti interessata u lill-Istati Membri b'dan, filwaqt li 

tindika r-raġunijiet għaliex ma kkunsidratx l-aġġornament iġġustifikat.

6. Fi kwalunkwe stadju tal-proċedura l-parti interessata tista' tirtira l-applikazzjoni tagħha.

7. Sa…, il-Kummissjoni għandha tadotta regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' dan l-

Artikolu skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

                                               

 ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
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Artikolu 12

Gwida teknika

Mingħajr preġudizzju għall-miżuri ta' implimentazzjoni adottati taħt il-punt (a) tal-Artikolu 9(1) tar-

Regolament (KE) Nru 1331/2008 u sa... *, il-Kummissjoni għandha, fejn adatt, b'kooperazzjoni 

mill-qrib mal-Awtorità u wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati, tagħmel disponibbli gwida 

teknika u għodod biex jassistu lill-partijiet interessati waqt il-preparazzjoni u l-preżentazzjoni tal-

applikazzjonijiet skont dan ir-Regolament; b'mod partikolari, operaturi ta' negozju tal-ikel, 

speċjalment intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

Artikolu 13

Opinjoni tal-Awtorità

Fil-valutazzjoni tas-sikurezza ta’ ikel ġdid, fejn ikun adatt, l-Awtorità għandha b'mod partikolari:

(a) tikkunsidra jekk l-ikel huwiex sikur daqs ikel minn kategorija ta’ ikel komparabbli li diġà 

teżisti fis-suq fl-Unjoni jew daqs l-ikel li hemm il-ħsieb li jiġi sostitwit bl-ikel ġdid;

(b) tieħu kont tar-rekord ta' użu sikur bħala ikel.

                                               

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
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Artikolu 14

Obbligi speċjali għall-operaturi ta' negozju tal-ikel

1. Il-Kummissjoni tista’, għal raġunijiet ta’ sikurezza tal-ikel u wara l-opinjoni tal-Awtorità, 

timponi rekwiżit għal sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. L-operatur tan-negozju tal-ikel li 

jqiegħed l-ikel fis-suq fl-Unjoni għandu ikunu responsabbli għat-twettiq tar-rekwiżiti ta' 

wara t-tqegħid fis-suq speċifikati fid-dħul tal-ikel ikkonċernat fil-lista tal-Unjoni ta' ikel 

ġdid.

2. Il-produttur għandu minnufih jinforma lill-Kummissjoni bi:

(a) kwalunkwe informazzjoni xjentifika jew teknika ġdida li tista' tinfluwenza l-

evalwazzjoni tas-sikurezza fl-użu tal-ikel ġdid;

(b) kwalunkwe projbizzjoni jew restrizzjoni imposta mill-awtorità kompetenti ta’ 

kwalunkwe pajjiż terz li fih l-ikel ġdid jitqiegħed fis-suq.

Artikolu 15

Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji ġodda

Il-Kummissjoni, fuq l-inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta' Stat Membru, tista' tikkonsulta mal-

Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji ġodda, bil-ħsieb li tikseb l-opinjoni tiegħu 

fuq kwistjonijiet etiċi marbuta max-xjenza u teknoloġiji ġodda ta' importanza etika maġġuri.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-opinjoni disponibbli għall-pubbliku.
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Artikolu 16 

Proċedura ta' awtorizzazzjoni f'każijiet ta' protezzjoni tad-data

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġata minn informazzjoni adatta u verifikabbli inkluża fid-

dossier tal-applikazzjoni, evidenza xjentifika u/jew data xjentifika żviluppata reċentement 

li jappoġġaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 

oħra matul il-perijodu ta' ħames snin mid-data tal-inklużjoni tal-ikel ġdid fil-lista tal-

Unjoni mingħajr il-qbil tal-applikant preċedenti. Din il-protezzjoni għandha tingħata fejn: 

(a) evidenza xjentifika u/jew data xjentifika żviluppata reċentement ġiet indikata bħala 

proprjetarja mill-applikant fil-ħin meta saret l-ewwel applikazzjoni (data xjentifika 

miżmuma bi proprjeta'); 

(b) l-applikant preċedenti kellu d-dritt esklussiv ta' referenza għad-data xjentifika 

proprjetarja fil-ħin meta saret l-ewwel applikazzjoni; u

(c) l-ikel ġdid ma setax jiġi awtorizzat mingħajr il-preżentazzjoni tad-data xjentifika 

proprjetarja mill-applikant preċedenti.

Madanakollu, applikant preċedenti jista' jiftiehem ma' applikant sussegwenti li tali data u 

informazzjoni tista' tintuża.
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2. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina, f'konsultazzjoni mal-applikant, liema informazzjoni 

għandha tingħata l-protezzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u għandha tinforma lill-applikant, 

lill-Awtorità u lill-Istati Membri bid-deċiżjoni tagħha.

3. B'deroga mill-Artikolu 7(5) tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008, l-aġġornar tal-lista tal-

Unjoni b’ikel ġdid, minbarra ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skont il-

proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2) ta' dan ir-Regolament f’każijiet fejn data 

xjentifika miżmuma bi proprjeta' tkun protetta skont dan l-Artikolu. F'dan il-każ, l-

awtorizzazzjoni għandha tingħata għall-perijodu speċifikat fil-paragrafu 1 ta' dan l-

Artikolu.

4. Fil-każijiet imsemmija fil- paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, l-entrata ta’ ikel ġdid fil-lista tal-

Unjoni għandu jindika, barra l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 9(2) ta' dan ir-

Regolament:

(a) id-data tad-dħul tal-ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni;

(b) il-fatt li l-entrata hija bbażata fuq evidenza xjentifika protetta mid-dritt għall-u/jew 

data xjentifika proprjetarja żviluppata reċentement f'konformità ma' dan l-Artikolu;
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(c) l-isem u l-indirizz tal-applikant;

(d) il-fatt li l-ikel ġdid huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni mill-applikant 

speċifikat biss fil-punt (c), sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-

awtorizzazzjoni għall-ikel mingħajr referenza għal dik id-data xjentifika miżmuma bi 

proprjeta' indikata bħala tali mill-applikant preċedenti.

5. Qabel l-iskadenza tal-perijodu msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 

għandha taġġorna l-lista tal-Unjoni f'konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-

Artikolu 19(2) sabiex, dment li l-ikel awtorizzat jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan 

ir-Regolament, l-indikazzjonijiet speċifiċi msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu ma 

jibqgħux inklużi.

Artikolu 17

Informazzjoni għall-pubbliku

Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku:

(a) il-lista tal-Unjoni imsemmija fl-Artikolu 7(1) u l-lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi

msemmija fl-Artikolu 7(2), fuq paġna unika dedikata tal-websajt tal-Kummissjoni;
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(b) is-sommarji tal-applikazzjonijiet ppreżentati skont dan ir-Regolament;

(c) is-sejbiet tal-konsultazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4(3).

Il-Kummissjoni tista' tadotta il-miżuri implimentattivi għal dan l-Artikolu, inklużi l-arranġamenti 

biex isir pubbliku l-eżitu tal-konsultazzjonijiet taħt il-punt (c) tal-ewwel paragrafu ta' dan l-

Artikolu, skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

Kapitolu III 

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 18

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha sabiex jiżguraw 

li dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet sa...* u 

għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li tkun 

taffettwahom.

                                               

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
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Artikolu 19

Proċedura ta' kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari 

u s-Saħħa tal-Annimali, stabbilit mill-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

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

Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

Artikolu 20

Atti delegati

Għall-fini li jinkisbu l-objettivi ta' dan ir-Regolament stabbiliti fl-Artikolu 1, Il-Kummissjoni 

għandha tadotta, sa mhux aktar tard minn ...* ., kriterji ulterjuri għall-valutazzjoni ta' jekk l-ikel 

ikunx intuża għal konsum mill-bniedem fi grad sinifikanti fl-Unjoni qabel il-15 ta’ Mejju 1997, kif 

imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 3(2), permezz ta' atti delegati f'konformità mal-Artikolu 21 u 

soġġetti għall-kondizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 23.

                                               

* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.



11261/3/09 REV 3 RM/ocb 39
DG I MT

Artikolu 21

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 20 għandhom jingħataw lill-

Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Il-

Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar is-setgħat delegati mhux iktar tard minn 

sitt xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delegazzjoni ta’ setgħa tiġġedded 

awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill jirrevokawha skont l-Artikolu 22.

2. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati huma mogħtija lill-Kummissjoni bil-kondizzjonijiet 

stabbiliti fl-Artikoli 22 u 23.
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Artikolu 22

Revoka tad-delega

1. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 20 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe żmien mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna sabiex jiġi deċiż jekk tirrevokax id-delega ta’ 

setgħa għandha tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn 

xahar qabel ma tieħu d-deċiżjoni finali, billi tindika s-setgħat delegati li jistgħu jkunu s-

suġġett ta’ revoka u r-raġunijiet għal revoka.

3 Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-

deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva minnufih jew f’data ulterjuri stipulata fiha. Hija ma 

taffettwax il-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ. Hija għandha tiġi ppubblikata 

fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 23

Oġġezzjonijiet għal atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat fi żmien tliet 

xhur mid-data tan-notifika.
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2. Jekk, meta jiskadi dak il-perijodu, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu 

oġġezzjonaw għall-att delegat, jew jekk, qabel dik id-data, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill ikunu, it-tnejn li huma, infurmaw lill-Kummissjoni dwar id-deċiżjoni tagħhom li 

ma joġġezzjonawx, l-att delegat għandu jidħol fis-seħħ fid-data fih stabbilita.

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għall-att delegat, dan tal-aħħar 

ma għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tagħti r-raġunijiet għall-

oġġezzjoni kontra l-att delegat.

Artikolu 24 

Reviżjoni

1. Sa .. *. Sa... u fid-dawl tal-esperjenza miksuba, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u 

b'mod partikolari tal-Artikoli 3, 11 u 16, akkumpanjat, fejn xieraq, minn kwalunkwe 

proposta leġislattiva. 

2. Sa...**, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 

dwar l-aspetti kollha tal-ikel prodott mill-annimali miksuba permezz tal-użu ta' teknika ta' 

kklonjar u mill-frieħ tagħhom, segwit, fejn adatt, minn kwalunkwe proposta leġislattiva.

3. Ir-rapport u kwalunkwe proposta għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku.

                                               

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 5 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
** ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.



11261/3/09 REV 3 RM/ocb 42
DG I MT

Kapitolu IV 

Dispożizzjonijiet transitorji u finali

Artikolu 25

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 u r-Regolament (KE) Nru 1852/2001 għandhom jitħassru b'effett 

mill-...*, ħlief fir-rigward ta' dawk it-talbiet pendenti regolati mill-Artikolu 27 ta' dan ir-

Regolament.

Artikolu 26

 Stabbiliment tal-lista tal-Unjoni

Mhux aktar tard minn...* il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-lista tal-Unjoni billi ddaħħal ikel 

ġdid awtorizzat u/jew notifikat skont l-Artikoli 4, 5 u 7 tar-Regolament (KE) Nru 258/97 fil-lista 

tal-Unjoni, inkluża kwalunkwe kondizzjoni ta’ awtorizzazzjoni eżistenti, kif adatt.



11261/3/09 REV 3 RM/ocb 43
DG I MT

Artikolu 27

Miżuri transitorji

1. Kwalunkwe talba għat-tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid fl-Unjoni ippreżentata lil Stat Membru 

skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 258/97 qabel... ...* għandha tiġi ttrasformata 

f'applikazzjoni skont dan ir-Regolament jekk rapport inizjali ta' valutazzjoni previst skont 

l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 258/97 ma jkunx għadu ntbagħat lill-

Kummissjoni, u fil-każijiet fejn ir-rapport addizzjonali ta' valutazzjoni hu meħtieġ skont l-

Artikolu 6(3) jew (4) tar-Regolament (KE) Nru 258/97.

Talbiet oħra pendenti ppreżentati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 258/97 

qabel ...* għandhom jiġu pproċessati skont id-dispożizzjonijiet ta' dak ir-Regolament.

2. Il-Kummissjoni tista', f'konformità mal-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2), 

tadotta miżuri transitorji xierqa għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. 

                                               

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
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Artikolu 28 

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1331/2008

Ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 huwa b'dan emendat kif ġej:

1) It-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 

Diċembru 2008 li jistabbilixxi proċedura komuni ta' awtorizzazzjoni għal addittivi tal-ikel, 

enżimi tal-ikel, aromatizzanti tal-ikel u ikel ġdid".

2) Fl-Artikolu 1, il-paragrafi 1 u 2 huma sostitwiti b’dawn li ġejjin:

"1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi proċedura komuni għall-valutazzjoni u l-

awtorizzazzjoni (minn hawn 'il quddiem imsejħa il-"proċedura komuni") tal-addittivi 

tal-ikel, tal-enzimi tal-ikel, tal-aromatizzanti tal-ikel u ta’ materjali sorsi ta’ 

aromatizzanti tal-ikel u ta’ ingredjenti tal-ikel li għandhom il-kwalitajiet ta’ 

aromatizzanti użati jew maħsuba biex jintużaw fl-ikel jew fuq l-ikel (minn hawn 'il 

quddiem imsejħa "s-sustanzi jew il-prodotti"), liema proċedura tikkontribwixxi għall-

moviment liberu tal-ikel fl-Unjoni u għal livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem u għal livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, inkluż il-protezzjoni tal-

interessi tal-konsumaturi. Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal 

aromatizzanti tal-affumikazzjoni fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 

2065/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Novembru 2003 dwar l-

aromatizzanti tal-affumikazzjoni użati jew maħsuba biex jintużaw fi jew fuq l-ikel*.
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2. Il-proċedura komuni għandha tistabbilixxi l-arranġamenti proċedurali għall-aġġornar 

tal-listi ta' sustanzi u prodotti li tqegħid fis-suq tagħhom fl-Unjoni hu awtorizzat 

skont Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008, ir-Regolament (KE) Nru 1332/2008, ir-

Regolament (KE) Nru 1334/2008 u r-Regolament (KE) Nru …/2009 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill ta'...dwar ikel ġdid+ (minn hawn 'il quddiem imsejħa "il-

liġijiet settorjali dwar l-ikel").

________________

* ĠU L 309, 26.11.2003, p. 1.

** ĠU L... ++.".

3) Fl-Artikolu 1(3), l-Artikolu 2 (1) u (2), l-Artikolu 9(2), l-Artikolu 12(1) u l-Artikolu 13 il-

kliem "sustanza" u "sustanzi" huma sostitwiti b' "sustanza jew prodott" jew "sustanzi jew 

prodotti" kif ikun xieraq.

4) It-titolu tal-Artikolu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Lista tal-Unjoni ta' sustanzi jew prodotti".

                                               

+ ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru u d-data ta' dan ir-Regolament. 
++ ĠU: jekk jogħġbok daħħal ir-referenza ta' publikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
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5) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud mal-Artikolu 4:

"3. Applikazzjoni waħda dwar sustanza jew prodott tista’ ssir sabiex ikunu aġġornati l-

listi tal-Unjoni differenti regolati taħt il-liġijiet settorjali differenti tal-ikel dment li l-

applikazzjoni tkun konformi mar-rekwiżiti ta' kull waħda mill-liġijiet settorjali tal-

ikel.".

6) Is-sentenza li ġejja hija inserita fil-bidu tal-Artikolu 6(1):

"Fil-każ ta’ raġunijiet xjentifiċi rigward tħassib dwar is-sikurezza, għandha tiġi identifikata 

u mitluba mill-applikant, informazzjoni addizzjonali dwar il-valutazzjoni tar-riskju.".

7) Fl-Artikolu 7, il-paragrafi 4, 5 u 6 huma sostitwiti b’dawn li ġejjin:

4. Il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' kull liġi settorjali 

dwar l-ikel bl-eċċezzjoni tal-ikel ġdid, relatati mat-tneħħija ta' sustanza mil-lista tal-

Unjoni, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija 

fl-Artikolu 14(3).

5. Minħabba raġunijiet ta' effiċjenza, il-miżuri mfassla sabiex jemendaw l-elementi 

mhux essenzjali ta' kull liġi settorjali dwar l-ikel bl-eċċezzjoni tal-ikel ġdid, fost l-

oħrajn billi jissuplimentawha, rigward iż-żieda ta' sustanza fil-lista tal-Unjoni u ż-

żieda, it-tneħħija jew it-tibdil ta' kondizzjonijiet, speċifikazzjonijiet jew 

restrizzjonijiet li huma marbuta mal-preżenza ta’ sustanza fuq il-lista tal-Unjoni, 

għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju 

msemmija fl-Artikolu 14(4).
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6. Bl-eċċezzjoni tal-ikel ġdid u minħabba raġunijiet importanti ta' urġenza, il-

Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 14(5) għat-

tneħħija ta' sustanza mil-lista tal-Unjoni u għaż-żieda, it-tneħħija jew it-tibdil ta' 

kondizzjonijiet, speċifikazzjonijiet jew restrizzjonijiet assoċjati mal-preżenza ta' 

sustanza fil-lista tal-Unjoni.

7. "Il-miżuri relatati mat-tneħħija, iż-żieda ta' prodott kopert mir-Regolament dwar l-

ikel ġdid għal-lista tal-Unjoni u/jew iż-żieda, it-tneħħija jew it-tibdil ta' 

kondizzjonijiet, speċifikazzjonijiet jew restrizzjonijiet li huma assoċjati mal-preżenza 

ta’ dan il-prodott fil-lista tal-Unjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-

proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 14(2)."

8) It-terminu "Komunità" għandu jiġi sostitwit b' "Unjoni". 

Artikolu 29

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
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Huwa għandu għandu japplika minn ... ...*.

Madankollu, l-Artikoli 26, 27 u 28 għandhom japplikaw minn...**. Barra minn hekk, b'deroga mit-

tieni paragrafgu ta' dan l-Artikolu u b'deroga mit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16 tar-Regolament 

(KE) Nru 1331/2008, l-applikazzjonijiet jistgħu jsiru skont dan ir-Regolament minn... ** għall-

awtorizzazzjoni ta' ikel imsemmi fil-punt (iv) tal-Artikolu 3(2)(a) ta' dan ir-Regolament, fejn tali 

ikel ikun diġà fis-suq ħdan l-Unjoni f'dik id-data.

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

kollha.

Magħmul fi,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

                                               

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
** ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
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I. INTRODUZZJONI

Fil-15 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni ppreżentat proposta1 għal Regolament dwar ikel ġdid u 

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tas-16 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi 

proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel, u l-

aromatizzanti tal-ikel. Il-proposta ġiet ibbażata fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat li jistabbilixxi l-

Komunità Ewropea.

Filwaqt li aġixxa skont l-Artikolu 251 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, il-

Parlament Ewropew adotta l-Opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fil-25 ta' Marzu 20092.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali adotta l-opinjoni tiegħu fid-29 ta' Mejju 20083.

Skont l-Artikolu 294(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-

Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari b'unanimità fil-15 ta' Marzu 2010.

II. OBJETTIV TAR-REGOLAMENT PROPOST

Il-Kummissjoni diġà ħabbret fil-White Paper dwar is-Sikurezza tal-Ikel adottata fit-12 ta' 

Jannar 20004 l-intenzjonijiet tagħha li teżamina l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni dwar l-ikel il-

ġdid u tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa għar-Regolament eżistenti (KE) Nru 258/97 dwar l-

ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid.

Il-proposta timmira li taġġorna u tikkjarifika l-qafas regolatorju għall-awtorizzazzjoni u t-

tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid, filwaqt li tiżgura s-sikurezza tal-ikel, il-protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem u l-interessi tal-konsumatur u l-funzjonament effettiv tas-suq intern. Hija tirrevoka r-

Regolament attwali (KE) Nru 258/97 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001.

                                               
1 5431/08. 
2 7990/09.
3 ĠU C 224, 30.8.2008, p. 81.
4 5761/00, COM(1999) 719 finali
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Il-proposta żżomm id-data tal-15 ta' Mejju 1997 bħala d-data ta' limitu għad-determinazzjoni 

tan-novità tal-ikel u tikkjarifika li d-definizzjonijiet tal-ikel il-ġdid jinkludu ikel li fuqu jiġu 

applikati teknoloġiji ġodda jew ikel li joriġina minn pjanti jew annimali li fuqhom jiġu 

applikati tekniki ta' tgħammir mhux tradizzjonali.

Il-Kummissjoni pproponiet li t-tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid ikun soġġett għal proċedura 

ċentralizzata fil-livell Komunitarju skont ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 li jistabbilixxi 

proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni li tissostitwixxi s-sistema attwali tal-valutazzjoni tar-

riskju mill-awtoritajiet nazzjonali. Il-valutazzjoni tar-riskju għandha titwettaq mill-Awtorità 

Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel (EFSA). L-inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista Komunitarja ta’ 

ikel ġdid għandha titqies mill-Kummissjoni abbażi tal-opinjoni tal-EFSA. Il-Kummissjoni 

għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-

Annimali (SCFCAH). Id-deċiżjoni finali biex tiġi aġġornata l-lista ta' ikel ġdid għandha 

tittieħed mill-Kummissjoni permezz tal-komitoloġija bi proċedura ta' skrutinju. 

L-awtorizzazzjoni marbuta mal-applikant għandha tinbidel u l-proċedura simplifikata 

għandha titneħħa permezz ta' deċiżjonijiet ta’ awtorizzazzjoni indirizzati lill-Komunità bħala 

regola ġenerali. Il-protezzjoni tad-data tista’ tingħata f’każi ġġustifikati fir-rigward ta’ 

evidenza xjentifika żviluppata riċentament u data proprjetarja sabiex tkun appoġġjata l-

innovazzjoni fl-industrija agro-alimentari.

Il-proposta tintroduċi d-definizzjoni ta' "ikel tradizzjonali minn pajjiż terz", bħala kategorija

ta' ikel ġdid li għandu jkun soġġett għal notifika jekk ma jiġux ippreżentati oġġezzjonijiet 

raġonevoli ta' sigurtà mill-EFSA jew l-Istati Membri.

Ikel ġdid diġà awtorizzat għandu jibqa' jitqiegħed fis-suq u jiġi inkluż fil-lista Komunitarja ta' 

ikel ġdid.
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III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

1. Rimarki ta' introduzzjoni

Il-pożizzjoni tal-Kunsill tirrifletti r-riżultat tal-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 it-tibdil kollu introdott mill-Kunsill għall-proposta tagħha, minbarra

l-introduzzjoni tad-definizzjoni tal-frieħ ta' annimali kklonati fl-Artikolu 3(2)(b) u l-inklużjoni 

tal-frieħ fl-Artikolu 3(2)(a)(i).

2. L-emendi tal-Parlament Ewropew

Fil-votazzjoni plenarja tiegħu fil-25 ta' Marzu 2009, il-Parlament Ewropew adotta 76 emenda 

għall-proposta5. Fil-pożizzjoni komuni tiegħu, il-Kunsill inkorpora 30 emenda, li minnhom 20 

bis-sħiħ (emendi 7, 15, 16, 20, 35, 41, 42, 44, 45, 53, 63, 65, 67, 68, 69, 76, 77, 88, 89, 93), 5 

parzjalment (emendi 1, 30, 40, 91, 92) u 5 fil-prinċipju (emendi 3, 6, 11, 25, 64).

                                               
5 7990/09 (P6_TA(2009)0171)
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2.1. Il-modifiki prinċipali introdotti mill-Kunsill fil-proposta, b'referenza għall-emendi tal-

PE6

a) Objettivi tar-Regolament (Artikolu 1 u premessi 1 u 2) - il-Kunsill żied il-protezzjoni 

tal-ambjent u t-trattament xieraq tal-annimali. Dan ikopri parzjalment l-emendi 1 u 30 u 

jirrifletti l-ispirtu tal-emenda 3. 

b) Ambitu (Artikolu 2(2)(a)(v) u premessi 13 u 14) - il-Kunsill jikkjarifika li, sakemm isiru 

l-emendi rispettivi għar-Regolament (KE) 1925/2006, id-Direttiva 2002/46/KE u d-

Direttiva 89/398/KEE, dawk il-vitamini u l-minerali miksubin minn sorsi ġodda jew li 

jużaw proċess ta' produzzjoni, li ma ġewx ikkunsidrati meta saret l-awtorizzazzjoni 

tagħhom u li jwasslu għal tibdil sinifikanti fil-kompożizzjoni jew l-istruttura tal-ikel li 

jaffetwa l-valur nutrittiv tiegħu, il-metaboliżmu jew il-livell ta' sustanzi mhux mixtieqin, 

għandhom jaqgħu fl-ambitu tar-Regolament dwar l-ikel il-ġdid. Dan huwa konformi 

mal-ewwel parti tal-emenda 91.

c) Definizzjoni ta' ikel ġdid (Artikolu 3 u premessi 6, 8, 10, 11) - il-kriterju bażiku għall-

valutazzjoni tan-novità tal-ikel jibqa' dwar jekk intużax għall-konsum mill-bniedem sa 

grad sinifikanti fl-Unjoni qabel il-15 ta’ Mejju 1997. Sabiex jipprovdi ċarezza legali, il-

Kunsill qabel li, qabel id-data ta' applikazzjoni tar-Regolament, għandhom jiġu 

żviluppati kriterji ulterjuri għall-valutazzjoni tal-konsum mill-bniedem sa ċertu grad fl-

Unjoni qabel il-15 ta’ Mejju 1997. L-adozzjoni ta' dawn il-kriterji ġiet iddelegata lill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 290 TFUE. Dan kien marbut mal-posponiment tad-data 

ta' applikazzjoni sa 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ.

                                               
6 In-numerazzjoni tal-premessi u tal-Artikoli tirreferi għat-test tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-

ewwel qari.
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Sabiex tkun żgurata kjarifika aħjar, saru l-bidliet li ġejjin fid-definizzjoni:

 saret distinzjoni bejn l-ikel li joriġina mill-annimali u l-ikel li joriġina mill-pjanti.

L-ikel li joriġina mill-pjanti jaqa' fl-ambitu ta' dan ir-Regolament biss jekk it-

teknika ta' tgħammir mhux tradizzjonali li tiġi applikata lill-pjanta twassal għal 

tibdil sinifikanti fil-kompożizzjoni jew l-istruttura tal-ikel;

 żdiedet id-definizzjoni ta' "frieħ" u "nanomaterjali maħdumin" (ara wkoll punti d) 

u e) hawn taħt);

 l-ingredjenti użati f'supplimenti tal-ikel qabel il-15 ta' Mejju 1997 jaqgħu taħt id-

definizzjoni, u konsegwentement jeħtieġu awtorizzazzjoni, biss jekk ikunu ser 

jintużaw f'ikel ieħor minbarra f'supplimenti tal-ikel;

 id-definizzjoni ta' "ikel tradizzjonali minn pajjiż terz" tkopri ikel li jiġi biss minn 

produzzjoni primarja u li għalih l-istorja tal-użu ta' ikel sikur ġiet ipprovata fi 

kwalunkwe pajjiż terz għal perijodu kontinwu ta' 25 sena fid-dieta normali ta’ 

parti kbira tal-popolazzjoni;

 ġie nnotat li l-livell ta' armonizzazzjoni għal prodotti mediċinali jagħmilha 

possibbli li Stat Membru jista', jekk huwa jistabbilixxi skont id-Direttiva 

2001/83/KE li sustanza hija prodott mediċinali, jirrestrinġi t-tqegħid fis-suq ta' tali 

prodott skont il-liġi tal-Unjoni, anke jekk l-istess prodott ikun ġie awtorizzat bħala 

ikel ġdid taħt dan ir-Regolament.

Il-Kunsill qabel ukoll li l-Kummissjoni tista', permezz tal-proċedura ta' kumitat 

regolatorja, tadotta aktar kriterji biex jiġu kkjarifikati d-definizzjonijiet fis-subpunti (i) 

sa (iv) tal-punt (a) u l-punti (c), (d) u (e) tal-Artikolu 3(2) sabiex tkun żgurata l-

implimentazzjoni armonjuża tagħhom mill-Istati Membri.

Dawn it-tibdiliet ikopru l-emendi 15, 16, 35, 63 u l-parti l-kbira tal-emenda 92.
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d) Ikel prodott minn annimali miksubin b'tekniki ta' tgħammir mhux tradizzjonali u l-frieħ 

tagħhom (Artikolu 3(2)(a)(i) u premessi 6 u 7) - il-Kunsill qabel li ikel prodott minn 

annimali miksubin b'tekniki ta' tgħammir mhux tradizzjonali (eż. ikklonar) u l-frieħ 

tagħhom għandu jaqa' fl-ambitu tar-Regolament. Fl-istess ħin, il-Kunsill huwa tal-

opinjoni li dan ir-Regolament ma jistax jittratta b'mod adegwat l-aspetti kollha tal-

ikklonar u li l-Kummissjoni għandha tistudja s-suġġett aktar. Għal dan l-għan, fi żmien 

sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tibgħat 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-aspetti kollha tal-produzzjoni ta' 

ikel minn annimali kklonati u l-frieħ tagħhom, segwit, fejn adatt, minn proposta 

leġislattiva (Artikolu 20(2)). Dan huwa konformi mal-emenda 93. Il-Kunsill qies li l-

ikel prodott minn annimali kklonati meħtieġ jinżamm fl-ambitu tar-Regolament propost 

sakemm tiġi proposta mill-Kummissjoni u tiġi adottata kwalunkwe leġislazzjoni 

speċifika. Din is-soluzzjoni tevita l-lakuna legali li jinħoloq bl-esklużjoni ta' tali ikel 

mir-Regolament kif propost mill-Parlament Ewropew fin-nuqqas ta' kwalunkwe 

leġislazzjoni li tirregola l-produzzjoni ta' ikel minn annimali kklonati.

e) Nanomaterjali - il-Kunsill għaraf il-ħtieġa għal evalwazzjoni sistematika tas-sikurezza u 

awtorizzazzjoni ta' ikel li fih jew li jikkonsisti minn nanomaterjali maħdumin

irrispettivament minn kwalunkwe tibdil li n-nanomaterjali jistgħu jikkawżaw fil-

propertajiet ta' tali ikel. Għalhekk, il-Kunsill ikkjarifika li tali ikel jitqies bħala ġdid 

(Artikolu 3(2)(a)(iv)) u żied id-definizzjoni ta' "nanomaterjali maħdumin" (Artikolu 

3(2)(c)). Il-Kunsill b'hekk neħħa d-distakk li seta' jinħoloq jekk l-użu tan-

nanoteknoloġiji jwassal għal tibdil sinifikanti fil-kompożizzjoni jew l-istruttura tal-ikel 

kif definit fl-Artikolu 3(2)(a)(iii), iżda l-ikel xorta jkun fih nanomaterjali maħdumin. Il-

premessa 9 tenfasizza l-ħtieġa għal definizzjoni maqbula internazzjonalment ta' 

nanomaterjal. Jekk definizzjoni differenti tinqabel fil-livell internazzjonali, l-adozzjoni 

tad-definizzjoni f'dan ir-Regolament issir permezz tal-proċedura leġislattiva ordinarja.

Il-Kummissjoni esprimiet ir-riżerva tagħha meta argumentat li din l-adozzjoni kellha 

tiġi ddelegata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 290 TFUE. Il-Kunsill b'hekk aċċetta 

parti mill-emenda 92.
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Il-Kunsill segwa l-prinċipju tal-emendi 6 u 11 dwar il-ħtieġa li jkun hemm metodi adatti 

għall-valutazzjoni tar-riskju għal nanomaterjali maħdumin, li huwa rifless fil-premessa 

20.

f) Determinazzjoni tal-istatus tal-ikel (Artikolu 4 u premessa 16) - il-Kunsill qabel li d-

determinazzjoni tal-istatus tal-ikel li għandu jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni fir-rigward 

tad-definizzjoni ta' ikel ġdid, tkun fir-responsabbiltà tal-operaturi fil-kummerċ tal-ikel, li 

għandhom jikkonsultaw mal-awtorità nazzjonali tagħhom f'każ ta' dubju.

g) Awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid (Artikolu 9 u premessa 18) - il-Kunsill qabel li l-

awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid għandha titwettaq skont ir-Regolament (KE) Nru 

1331/2008, dment li mhemmx dispożizzjoni għal deroga speċifika fir-Regolament 

preżenti. Il-Kunsill ikkjarifika li fl-awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid, għandhom jiġu 

kkunsidrati fatturi etiċi, ambjentali, fatturi tal-benesseri tal-annimali u l-prinċipju ta' 

prekawzjoni. Dawn il-fatturi għandhom jitqiesu abbażi ta' każ b'każ skont il-kontenut 

tal-applikazzjoni. Dan ikopri l-emenda 20.

h) Awtorizzazzjoni ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi (Artikolu 11 u premessa 22) -

il-Kunsill ma aċċettax il-"proċedura ta' notifika" kif proposta mill-Kummissjoni.

Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tal-ikel, kull awtorizzazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 

l-opinjoni tal-EFSA u l-awtorizzazzjoni sussegwenti tkun adottata mill-Kummissjoni 

permezz tal-proċedura ta' kumitat regolatorja. L-evalwazzjoni tal-EFSA għandha tiffoka 

primarjament fuq l-evidenza ta' użu sikur tal-ikel u l-informazzjoni dwar il-

kompożizzjoni ta' ikel tradizzjonali. Sabiex il-proċedura titħaffef, għandhom jiġu 

applikati skadenzi iqsar - 6 xhur għall-opinjoni tal-EFSA u 3 xhur għall-abbozz ta' 

miżura ppreżentat mill-Kummissjoni lill-SCFCAH. Għandha tiġi stabbilita lista separata 

ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi awtorizzati (Artikolu 7(2)). Madankollu l-approċċ 

il-ġdid tal-Kunsill ikopri l-emendi 65 u 68.
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i) Gwida teknika (Artikolu 12) - qabel id-data ta' applikazzjoni tar-Regolament (jiġifieri 

sentejn wara id-data tad-dħul fis-seħħ tagħha), il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida  

u għodod tekniċi għall-partijiet interessati, b'mod partikolari l-operaturi fil-kummerċ tal-

ikel u l-SMEs. Huwa ovvju li r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 97/618/KE ser 

tkun applikabbli sakemm jiġi rrevokat ir-Regolament (KE) 258/1997. Dan huwa 

konformi mal-emenda 69.

j) Il-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda - EGE (Artikolu 15 

u premessa 28) - żdiedet dispożizzjoni addizzjonali dwar il-possibbiltà li l-Kummissjoni 

tikkonsulta mal-EGE, fuq inizjattiva tagħha jew fuq talba ta' Stat Membru, dwar 

kwistjonijiet etiċi rigward ikel ġdid. Dan jikkorrispondi mal-emenda 76. Jekk jiġi 

kkonsultat, l-opinjoni tiegħu ser tiġi kkunsidrata fl-istadju tal-ġestjoni tar-riskju.

k) Protezzjoni tad-data (Artikolu 16 u premessa 25) - sabiex tiġi promossa l-innovazzjoni 

fl-industrija, ġiet aċċettata mill-Kunsill, il-ħtieġa għall-protezzjoni ta' evidenza 

xjentifika ġdida u/jew data xjentifika proprjetarja għall-perijodu ta' 5 snin. Tali data 

protetta ma tistax tintuża għall-benefiċċju ta' applikazzjoni oħra mingħajr il-qbil tal-

applikant ta' qabel u l-awtorizzazzjoni hija limitata għall-applikant ta' qabel matul il-

perijodu ta' 5 snin dment li l-applikant sussegwenti ma jiksibx awtorizzazzjoni mingħajr 

referenza għal dik id-data proprjetarja. Dan ikopri bis-sħiħ l-emenda 77. Għalkemm l-

emenda 25 ma ġietx aċċettata kif inhi, l-essenza tagħha hija koperta bl-Artikolu 16.

l) Informazzjoni għall-pubbliku (Artikolu 17) - is-sommarji tal-applikazzjonijiet, ir-

riżultati ta' kwalunkwe konsultazzjoni għad-determinazzjoni tal-istatus tal-ikel u l-listi 

ta' ikel ġdid awtorizzat għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku, fil-każ ta' dan tal-

aħħar fuq is-sit elettroniku unikua ddedikat għal dan. Dan huwa konformi mal-emendi 

41, 53 u 67, parti mill-emenda 40 u jkopri fil-prinċipju l-emenda 64.

m) Miżuri transitorji (Artikolu 23 u premessa 29) – applikazzjoni pendenti ppreżentata 

skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 258/97 għandha tiġi pproċessata skont dak 

ir-Regolament biss jekk ir-rapport tal-valutazzjoni inizjali jkun ipprovdut skont l-

Artikolu 6(3) u la kienet meħtieġa valutazzjoni addizzjonali, u lanqas ma tressqet 

kwalunkwe oġġezzjoni mill-Istati Membri. Dan huwa konformi mal-emendi 88 u 89.
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Minbarra l-emendi msemmijin hawn fuq, il-pożizzjoni komuni tinkorpora l-emendi 7, 42, 44, 

45, li huma ta' natura teknika/editorjali u jimmiraw li jagħmlu t-test aktar ċar.

Minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fl-1 ta' 

Diċembru 2009, il-Kunsill kellu jadotta l-proċedura regolatorja bi skrutinju relatata mad-

dispożizzjonijiet tal-proposta tal-Kummissjoni għat-TFUE. Il-Kunsill qabel li d-

dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom jikkonferixxu setgħat implimentattivi fuq il-Kummissjoni 

(Artikolu 291(2) TFUE):

 Artikolu 3(4): l-adozzjoni ta' aktar kriterji biex jiġu kkjarifikati d-definizzjonijiet fis-

subpunti (i) sa (iv) tal-punt (a) u l-punti (c), (d) u (e) tal-Artikolu 3(2) li jistgħu jiġu 

adottati;

 Artikolu 11(5): l-aġġornament tal-lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi;

 Artikolu 16(5): l-aġġornament tal-lista tal-Unjoni fil-każ tal-protezzjoni tad-data qabel 

l-iskadenza tal-perijodu ta' 5 snin għall-protezzjoni tad-data;

 Artikolu 27(2): il-miżuri transizzjonali għall-applikazzjoni tal-Artikolu 27(1) li jistgħu

jiġu adottati;

 Artikolu 9: l-aġġornament tal-lista tal-Unjoni ta' ikel ġdid. Ir-Regolament (KE) 

1331/2008 ikun jeħtieġ li jiġi emendat għal-dik il-fini (ara l-Artikolu 28 tal-pożizzjoni 

tal-Kunsill).

Kif diġà ssemma fil-punt c) hawn fuq, il-Kunsill qabel li l-adozzjoni tal-kriterji biex jiġi 

vvalutat jekk l-ikel intużax għall-konsum mill-bniedem sa grad sinifikanti fl-Unjoni qabel il-

15 ta' Mejju 1997 sad-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament (jiġifieri 24 xahar wara d-

dħul fis-seħħ) għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 290 TFUE.
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2.2. L-emendi tal-Parlament Ewropew li ma ġewx aċċettati

Il-Kunsill ma aċċettax 46 emenda elenkati għar-raġunijiet li ġejjin:

i) Emenda 2: il-livell għoli tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumatur 

rigward l-ikel u l-funzjonament effettiv tas-suq intern, huma żewġ għanijiet prinċipali 

tal-liġi tal-Unjoni dwar l-oġġetti tal-ikel (Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 

178/2002). Dawn iż-żewġ aspetti huma koperti fil-premessi 1 u 2.

ii) Emenda 9: kif spjegat fil-punt c) hawn fuq, il-kriterju bażiku għall-valutazzjoni tan-novità 

tal-ikel jibqa' l-użu tiegħu għall-konsum mill-bniedem sa grad sinifikanti fl-Unjoni 

qabel il-15 ta’ Mejju 1997. L-istruttura molekulari primarja mmodifikata, il-mikro-

organiżmi, il-fungi, l-alka, it-tipi ġodda ta' mikro-organiżmi u l-konċentrati ta' sustanzi 

għadhom jaqgħu taħt din id-definizzjoni u ma jeħtiġux jiġu elenkati separatament

iii) Emenda 22: L-EFSA tikkoopera mal-Istati Membri meta tħejji l-opinjonijiet tagħha u tista' 

tagħmel użu minn netwerk kif previst mill-Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 

178/2002 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2230/2004.

iv) Testijiet fuq annimali (emendi 21, 87) - il-kwistjoni tat-testijiet fuq annimali, b'mod 

partikolari l-evitar ta' testijiet fuq annimali vertebrati u l-kondiviżjoni tar-riżultati tat-

testijiet, ma jaqgħux taħt l-ambitu ta' dan ir-Regolament. Skont l-Artikolu 9(2) tar-

Regolament (KE) Nru 1331/2008 (Proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni), l-EFSA 

għandha tippreżenta proposta rigward id-data meħtieġa għall-valutazzjoni tar-riskju ta' 

ikel ġdid u dawn għandhom jirrikonoxxu l-ħtieġa li jiġu evitati testijiet mhux neċessarji 

fuq annimali.
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v) Projbizzjoni tal-produzzjoni ta' ikel, it-tqegħid fis-suq u l-importazzjonijiet ta' annimali 

kklonati u l-frieħ tagħhom (emendi 5, 10, 12, 14, 91 (punt 2(ba)), 92 (punt 2(a)(ii) u 

2(ca)), 51 (it-tieni parti) - il-Kunsill ma jistax jaqbel mal-esklużjoni immedjata ta' ikel 

miksub minn annimali kklonati u l-frieħ tagħhom mill-ambitu tar-Regolament (ara l-

punt d) hawn fuq). Għandu jiġi wkoll innotat li l-Kummissjoni għandha dritt għal 

inizjattiva biex tipproponi leġislazzjoni tal-UE u ma tistax tkun obbligata tagħmel 

proposta leġislattiva permezz ta' att leġislattiv.

vi) Nanomaterjali

a. emenda 13: ma taqax fl-ambitu tar-Regolament dwar ikel ġdid; japplika r-

Regolament (KE) 1935/2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt 

mal-ikel.

b. emenda 90: it-tikkettar speċifiku u sistematiku ta' ingredjenti fil-forma ta' 

nanomaterjali huwa eċċessiv; meħtieġ li jiġu kkunsidrati ħtiġiet ta' tikkettar 

speċifiċi abbażi ta' każ b'każ skont l-Artikolu 9(2).

c. emenda 50: f'każ ta' dubju rigward is-sikurezza tal-ikel li fih nanomaterjali 

għandu japplika l-prinċipju ta' prekawzjoni. Barra minn hekk, id-data ta' 

applikazzjoni tar-Regolament ittawlet għal 24 xahar, b'hekk tħalla żmien 

addizzjonali għall-iżvilupp ta' metodi għall-valutazzjoni tar-riskju għal 

nanomaterjali maħdumin.

vii) Determinazzjoni tal-istatus tal-ikel (emenda 18 u parti mill-emenda 40): l-emendi 

mhumiex kompatibbli mal-approċċ maqbul mill-Kunsill (ara l-punt d) hawn fuq).
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viii) Kriterji addizzjonali għall-valutazzjoni tar-riskju mill-EFSA

d. emenda 70: referenza għall-Artikolu 6 (Artikolu 8 fil-Pożizzjoni Komuni) mhix 

adatta billi hija tikkonċerna kondizzjonijiet li għandhom jitqiesu fl-istadju tal-

ġestjoni tar-riskju, mhux tal-valutazzjoni tar-riskju mwettqa mill-EFSA.

e. emenda 71: tinterferixxi mal-proċeduri interni tal-EFSA; meta tivvaluta s-

sikurezza tal-ikel, l-EFSA tista' tqis ukoll aspetti oħrajn ta' effetti ta' ħsara jew 

tossiċi fuq is-saħħa tal-bniedem.

f. emenda 74: ma tappartjenix għall-istadju tal-valutazzjoni tar-riskju; l-opinjoni tal-

Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda (EGE) tista' 

tinkiseb fuq talba ta' Stat Membru u mbagħad tiġi kkunsidrata fl-istadju tal-

ġestjoni tar-riskju.

ix) Kondizzjonijiet addizzjonali għall-awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid (ġestjoni tar-riskju)

g. emenda 23: l-aspetti etiċi jistgħu jitqiesu fl-istadju tal-ġestjoni tar-riskju; il-

valutazzjoni mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) mhix applikabbli.

h. emenda 43: mhix meħtieġa, l-aspetti koperti minn din l-emenda jiġu kkunsidrati 

mill-EFSA fl-istadju tal-valutazzjoni tar-riskju.

i. emenda 47: mhux applikabbli; la hija meħtieġa u lanqas possibbli li tintalab l-

opinjoni tal-EEA għal kull applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid.

j. emenda 48: l-opinjoni tal-EGE ma tistax tintalab għal kull applikazzjoni għal 

awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid. Jekk tintalab kif previst fl-Artikolu 15, hija ser tiġi 

kkunsidrata fl-istadju tal-ġestjoni tar-riskju.

k. emenda 49: l-aspetti koperti minn din l-emenda jiġu kkunsidrati mill-EFSA fl-

istadju tal-valutazzjoni tar-riskju u jistgħu jkunu koperti bil-kondizzjonijiet tal-użu 

u l-ħtiġiet addizzjonali ta' tikkettar speċifiku skont l-Artikolu 9(2).

x) Prinċipju ta' prekawzjoni (emendi 1(it-tieni parti), 19, 52) - il-prinċipju ta' prekawzjoni 

stabbilit fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 huwa applikabbli dejjem.

Hemm referenza għal dan il-prinċipju fil-premessa 18. Għalhekk, mhux meħtieġ li jiġi 

ripetut fi premessi oħrajn u bħala kondizzjoni addizzjonali għall-awtorizzazzjonijiet.
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xi) Speċifikazzjonijiet addizzjonali għad-dħul ta' ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni:

l. emenda 54: il-punti kollha mressqin huma diġà koperti bir-Regolament, minbarra 

l-punt (f), li mhux ċar minħabba li l-ħtiġiet u l-ispezzjonijiet ta' monitoraġġ, skont 

ir-Regolament Nru 882/2004 dwar il-kontrolli uffiċjali, huma żewġ kwistjonijiet 

differenti.

m. emenda 57: skont l-Artikolu 9(2), il-preżenza ta' sustanzi mhux mixtieqin f'ikel 

ġdid hija diġà kkontrollata minn speċifikazzjonijiet tal-ikel u l-limitazzjoni ta' 

esponiment għal sustanzi preżenti f'ikel ġdid ser tiġi koperta taħt "kondizzjonijiet 

tal-użu" u tista' tiġi introdotta wara l-opinjoni tal-EFSA.

xii) Monitoraġġ ta' wara t-tqegħid fis-suq (emendi 55 u 75) - il-monitoraġġ sistematiku ta' 

wara t-tqegħid fis-suq u r-reviżjoni tal-awtorizzazzjonijiet wara ħames snin għall-ikel il-

ġdid kollu mqiegħed fis-suq huma sproporzjonati. Dan ipoġġi piż amministrattiv fuq l-

operaturi fil-kummerċ tal-ikel u l-awtoritajiet tal-Istati Membri. L-Artikolu 14 

jipprevedi l-possibbiltà li jiġi impost monitoraġġ ta' wara t-tqegħid fis-suq abbażi ta' każ 

b'każ. Il-produtturi huma obbligati jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe 

informazzjoni xjentifika jew teknika ġdida li tista' tinfluwenza l-evalwazzjoni tas-

sikurezza fl-użu ta' ikel ġdid diġà mqiegħed fis-suq tal-Unjoni.

xiii) Tikkettar ta' ikel ġdid (emendi 60 u 62) - it-tikkettar sistematiku tal-ikel il-ġdid kollu 

(emenda 62) huwa sproporzjonat u joħloq piż amministrattiv. Ħtiġiet speċifiċi ta' 

tikkettar huma possibbli skont l-Artikolu 9(2). It-tikkettar ta' prodotti minn annimali 

mitmugħin għalf modifikat ġenetikament (emenda 60) ma jaqax fl-ambitu ta' dan ir-

Regolament (ir-Regolament (KE) 1829/2003 huwa eskluż b'mod ċar).

xiv) Ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi (emendi 28, 64 u 66): il-Kunsill qabel dwar 

proċedura differenti għall-awtorizzazzjoni ta' dan l-ikel minn dik proposta mill-

Kummissjoni (ara l-punt h) hawn fuq).
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xv) Konsultazzjoni tal-EGE (emenda 29): il-formulazzjoni tal-Kunsill tal-premessa 28 

tikkorrespondi aħjar mal-kontenut tal-Artikolu 15 dwar il-konsultazzjonijiet tal-EGE 

(ara l-punt j) hawn fuq).

xvi) Allinjament ta' skadenzi għall-awtorizzazzjoni ta' pretensjoni tas-saħħa u ikel ġdid fil-

każ tal-protezzjoni tad-data (emendi 27, 80) - tali allinjament jista' jkun mixtieq, iżda 

jkun diffiċli li jiġi żgurat fil-prattika billi l-evalwazzjonijiet jipproċedu skont l-iskedi ta' 

żmien differenti u ż-żewġ deċiżjonijiet jittieħdu separatament.

xvii) Emenda 61: l-aġġornamenti tal-lista tal-Unjoni fil-każ tal-protezzjoni tad-data 

għandhom jiġu deċiżi skont il-proċedura regolatorja billi dawn huma awtorizzazzjonijiet 

individwali u mhux miżuri ta' ambitu ġenerali.

xviii) Emendi 56 u 91 (subparagrafu (2a)): l-awtorizzazzjoni ta' addittivi tal-ikel, enżimi 

tal-ikel u ħwawar tal-ikel, lil lilhom jiġi applikat proċess ġdid ta' produzzjoni, li jwassal 

għal tibdil sinifikanti, hija diġà koperta bil-leġislazzjoni settorjali dwar l-addittivi (Art. 

12 u Premessa 11 tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008), l-enżimi (Art. 14 u Premessa 

12 tar-Regolament (KE) Nru 1332/2008) u l-ħwawar (Art. 19 tar-Regolament (KE) Nru 

1334/2008). Il-proċedura komuni għal awtorizzazzjoni tapplika għal tali 

awtorizzazzjonijiet.

xix) Emenda 78: il-Kunsill ma kkunsidrax il-kwistjoni ta' proġetti ta' riċerka ffinanzjati mill-

UE u/jew sorsi pubbliċi.

xx) Emenda 81: ir-Regolament (KE) 882/2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi 

żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel (inkluż ir-Regolament 

dwar ikel ġdid) huwa applikabbli u mhux meħtieġ jiġi ripetut.

xxi) Emenda 82: il-Kunsill qabel li jipposponi d-data ta' applikazzjoni tar-Regolament sa 24 

xahar wara d-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. L-istess skadenza ngħatat lill-Istati Membri 

biex jinnotifikaw dispożizzjonijiet rigward penali.
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xxii) Emenda 83: Mhix meħtieġa; dupplikazzjoni ta' dispożizzjonijiet applikabbli skont l-

Artikoli 53 u 54 tar-Regolament 178/2002.

Il-Kunsill ma aċċettax l-emendi 8 u 85 għax mhumiex ċari u l-emendi 4, 17, 51 (l-ewwel 

parti), li l-kontenut tagħhom huwa ovvju u m'għandhom l-ebda valur miżjud. 

IV. Konklużjonijiet

Il-Kunsill jemmen li l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari tirrappreżenta bilanċ ta' tħassib u 

interessi li jirrispetta l-objettivi tar-Regolament. Huwa jistenna b'interess id-diskussjonijiet 

kostruttivi mal-Parlament Ewropew bil-ħsieb tal-adozzjoni mingħajr dewmien tar-

Regolament, li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u tal-konsumatur.
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NOTA PUNT "I/A"
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil : COREPER/KUNSILL
Suġġett: Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid, li 

jemenda r-Regolament (KE) Nru 1331/2008 u li jħassar Regolament (KE) Nru 
258/97 u Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 (l-ewwel qari) (AL+D)
- Adozzjoni
a) tal-pożizzjoni tal-Kunsill
b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill

1. Fis-15 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni għaddiet lill-Kunsill il-proposta msemmija hawn fuq1, 

ibbażata fuq l-Artikolu 95 tat-TKE.

2. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta l-parir tiegħu fid-29 ta' Mejju 20082.

3. Il-Parlament Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fil-25 ta' Marzu 2009 3.

                                               
1 Dok. 5431/08.
2 ĠU C 224, 30.8.2008, p. 81.
3 Dok. 7990/09.
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4. Matul l-2952 laqgħa tat-22 ta' Ġunju 2009, il-Kunsill Agrikoltura laħaq qbil politiku dwar il-

pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari li tikkonċerna r-regolament imsemmi hawn fuq.

5. Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti hu mistieden jissuġġerixxi lill-Kunsill:

- li jadotta, bl-astensjoni tad-delegazzjoni Griega u d-delegazzjoni tar-Renju Unit u b'kont 

meħud tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni, bħala punt "A" fl-aġenda ta' waħda mil-laqgħat li 

jmiss, il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari kif tidher fid-dokument 11261/2/09 REV 1 u 

d-dikjarazzjoni tar-raġunijiet kif tidher fid-dokument 11261/1/09 ADD 1 REV 1;

- li jiddeċiedi li jniżżel fil-minuti ta' din il-laqgħa d-dikjarazzjonijiet li jidhru fl-addenda 1 u 

2 għan-nota preżenti.

________________________
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ADDENDUM GĦAN-NOTA PUNT "I/A"
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: COREPER/KUNSILL
Suġġett: Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid, li 

jemenda r-Regolament (KE) Nru 1331/2008 u li jħassar Regolament (KE) Nru 
258/97 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001(l-ewwel qari) 
(AL+D)
- Adozzjoni
a) tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill
- Dikjarazzjonijiet

Dikjarazzjoni ta' erbgħa u għoxrin Stat Membru *

dwar l-aspetti kollha tat-tekniki għall-ikklonjar tal-annimali

Aħna ninnutaw il-qbil tal-Kunsill dwar il-fatt li t-tekniki għall-ikklonjar tal-annimali, bħat-teknika 

għat-trasferiment nukleari ta' ċelluli somatiċi, għandhom karatteristiċi speċifiċi li jimplikaw li r-

Regolament dwar Ikel Ġdid ma jistax jittratta l-kwistjonijiet kollha tal-kklonjar.

                                               
* Awstrija, Belġju, Bulgarija, Ċipru, Danimarka, Estonja, Finlandja, Franza, Ġermanja, Irlanda, 

Italja, Latvja, Litwanja, Lussemburgu, Malta, Polonja, Portugall, Rumanija, Repubblika Ċeka, 
Slovakkja, Slovenja, Spanja, Svezja u Ungerija.
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Aħna ninnutaw ukoll li l-maġġoranza ta' Stati Membri hija tal-fehma li ikel prodott minn annimali 

mnisslin bl-użu ta' teknika ta' kklonjar u mill-frieħ tagħhom għandu jkun irregolat b'leġislazzjoni 

speċifika. Konsegwentement, tali ikel għandu jkun eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni tar-

Regolament dwar Ikel Ġdid hekk kif leġislazzjoni speċifika issir applikabbli. Sadanittant, u sabiex 

tiġi evitata kwalunkwe lakuna leġislattiva, dak l-ikel għandu jkun kopert mill-kamp ta' 

applikazzjoni tar-Regolament dwar Ikel Ġdid.

F'dan il-kuntest l-aspetti rilevanti kollha tat-teknika tal-ikklonjar, b'mod partikolari s-saħħa tal-

annimali, it-trattament xieraq tal-annimali, kwistjonijiet etiċi, is-sikurezza tal-ikel u aspetti relatati 

mal-kummerċ għandhom jiġu vvalutati bir-reqqa.

Fid-dawl tar-riżultat ta' din il-valutazzjoni, aħna ninnutaw il-qbil tal-maġġoranza tal-Istati Membri 

sabiex il-Kummissjoni tintalab tippreżenta lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew proposta għal 

leġislazzjoni speċifika rigward l-aspetti kollha tat-tekniki tal-ikklonjar.

Dikjarazzjoni mir-Renju Unit u l-Pajjiżi Baxxi

Il-Pajjiżi Baxxi u r-Renju Unit jixtiequ li tiġi rreġistrata r-raġuni għaliex aħna ma stajniex inżidu l-

appoġġ tagħna għad-dikjarazzjoni ppreżentata mill-24 Stat Membru u b'mod partikolari nixtiequ 

nenfasizzaw l-importanza li wieħed jaderixxi għall-prinċipju li l-leġislazzjoni għandha tkun 

ibbażata fuq l-evidenza u li s-soluzzjonijiet leġislattivi m'għandhomx jiġu deċiżi qabel ma jitlestew 

il-valutazzjonijiet dettaljati.

Id-dikjarazzjoni tal-Istati Membri titlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Kunsill u lill-

Parlament Ewropew proposta għal leġislazzjoni speċifika rigward l-aspetti kollha tat-tekniki tal-

ikklonjar. Il-Pajjiżi Baxxi u r-Renju Unit jirrikonoxxu li tista' tkun meħtieġa leġislazzjoni speċifika 

li tirregola ikel prodott minn annimali bl-użu ta' teknika tal-ikklonjar u mill-frieħ tagħhom.

Madankollu, sakemm il-Kummissjoni tkun għamlet valutazzjoni tal-ħtieġa għal tali leġislazzjoni u 

tkun ippreżentat rapport lill-Kunsill u l-PE kif previst fl-Artikolu 24(2) tat-test tal-pożizzjoni fl-

ewwel qari, aħna nemmnu li huwa prematur biex isir appell għal leġislazzjoni fuq firxa wiesgħa 

sakemm ikun magħruf l-eżitu tar-rapport tal-Kummissjoni u, jekk ikun meħtieġ, tkun saret 

valutazzjoni dettaljata tal-impatt.
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Dikjarazzjoni mill-Greċja

Il-Greċja tastjeni mill-votazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar il-proposta għal 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament (KE) 

Nru 1331/2008 u li jħassar Regolament (KE) Nru 258/97 u Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 

1852/2001

Il-Greċja tikkunsidra li ikel prodott minn annimali mnisslin bl-użu ta' tekniki tal-ikklonjar u mill-

frieħ tagħhom m'għandux ikun inkluż fil-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta ta' hawn fuq. Aħna 

nemmnu li għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, is-saħħa u l-benessere tal-annimali u s-

sostenibbiltà tal-ambjent, it-tqegħid ta' tali ikel fis-suq intern għandu jiġi pprojbit.

Din il-pożizzjoni hija sostnuta minn, fost oħrajn, il-ħtieġa li jiġi applikat il-prinċipju prekawzjonarju 

peress li, abbażi tal-evidenza xjentifika sa issa, ma jistgħux jiġu esklużi perikli futuri potenzjali li 

jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' tekniki ta' kklonjar tal-annimali għall-produzzjoni tal-ikel. Aħna 

nixtiequ nenfasizzaw ulterjorment li l-pożizzjoni tagħna tirrifletti s-sensittività kbira u l-attitudni 

negattiva tal-opinjoni pubblika Griega fl-intier tagħha fir-rigward tal-kwistjoni ta' ikel minn 

annimali kklonjati.

Dikjarazzjoni mill-Ġermanja

Fil-qafas tad-diskussjonijiet bil-ħsieb li tiġi adattata l-proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE), il-Ġermanja indikat it-tħassib serju tagħha fir-rigward tal-approċċ magħżul, li bla dubju 

jikkonsisti fl-inklużjoni tal-ikel ġdid fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament Nru 1331/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi proċedura ta’ 

awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel, iżda li 

madankollu tipprevedi proċedura ta' awtorizzazzjoni differenti minn dik applikabbli għas-sustanzi 

diġà koperti bil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament. Il-Ġermanja għadha tinsab imħassba.

Madankollu, sabiex ma tostakolax il-konklużjoni ta' kompromess u l-adozzjoni ta' pożizzjoni 

komuni, il-Ġermanja qed taqbel dwar l-approċċ propost bil-ħsieb li r-Regolament jiġi adattat għat-

TFUE, u għalhekk qed tirtira r-riżervi li hija kienet ifformulat.
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Il-Ġermanja tibqa' tal-fehma li mhemmx ġustifikazzjoni għall-emendar ta' ċerti punti speċifiċi tar-

Regolament (KE) Nru 1331/2008 permezz ta' regolamentazzjoni speċjali dwar l-ikel ġdid. Wieħed 

mill-objettivi ewlenin tal-emendar tar-Regolament (KE) Nru 258/97 huwa li jiġi estiż il-kamp ta' 

applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008 dwar l-ikel ġdid, u b'hekk tiġi applikata wkoll il-

proċedura ta' awtorizzazzjoni prevista f'dan ir-regolament dwar l-ikel ġdid. L-approċċ magħżul 

mhux ser jippermetti li jintlaħaq l-objettiv maħsub ta' armonizzazzjoni tal-proċeduri ta' 

awtorizzazzjoni fis-settur tal-ikel.

Barra minn hekk, għad iridu jiġu solvuti għadd ta' kwistjonijiet orizzontali, li jistgħu jkunu ta' 

importanza deċiżiva għall-abbozz ta' Regolament attwali.

_________________
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minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: COREPER/KUNSILL
Suġġett: Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid, li 

jemenda r-Regolament (KE) Nru 1331/2008 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 
258/97 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 (l-ewwel qari) (AL + 
D)
–Adozzjoni
(a) tal-pożizzjoni tal-Kunsill
(b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill
- Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

Il-qbil politiku tal-Kunsill ta' Ġunju 2009 qies li l-adattament tad-definizzjoni ta' nanomaterjali 

maħdumin għall-progress xjentifiku u tekniku u għad-definizzjonijiet maqbula sussegwentement fil-

livell internazzjonali għandhom isiru f'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju. Fil-

pożizzjoni attwali tal-Kunsill fl-ewwel qari l-adattament ta' din id-definizzjoni hu limitat għall-

adozzjoni ta' kriterji ulterjuri li jiċċarawha.
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L-ewwel nett, din il-modifika timplika li kwalunkwe adattament tad-definizzjoni nnifisha jkun 

possibbli biss permezz tal-proċedura leġislattiva ordinarja. Il-Kummissjoni topponi din il-

limitazzjoni minħabba li tipprevjeni li din id-definizzjoni tirrifletti l-aħjar stat tax-xjenza u jkollha 

konsegwenzi negattivi għall-innovazzjoni fl-industrija tal-ikel.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni topponi l-adozzjoni ta' kriterji ulterjuri li jiċċaraw id-

definizzjonijiet permezz ta' atti implimentattivi skont l-Artikolu 291 TFUE. Il-Kummissjoni tqis li l-

adozzjoni ta' dawn il-kriterji timplika li elementi mhux essenzjali tar-Regolament jiġu ssuplimentati 

u għaldaqstant huma għandhom ikunu adottati permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 290 TFUE.

Dan japplika għal definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3(2)(a)(i) sa (iv) dwar is-sottokategoriji ta' 

ikel ġdid, għall-Artikolu 3(2)(c) dwar nanomaterjali maħdumin, u għall-Artikolu 3(2)(d) u (e) 

relatat ma' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi.
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IL-KUMMISSJONI EWROPEA 

Brussel 24.3.2010 
KUMM(2010)124 finali 

2008/0002 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI 
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

 
dwar 

il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 

Nru 1331/2008 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 258/97 u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 
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2008/0002 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI 
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

 
dwar 

il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 

Nru 1331/2008 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 258/97 u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 

1. SFOND 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill 
(id-dokument COM(2007)872 finali – 2008/0002COD): 

[l-
14 ta’ Jannar 2008] 

Data tal-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew: 

[id-
29 ta’ Marzu 2008] 

Data tal-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: [il-
25 ta’ Marzu 2009] 

Data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata: [*…] 

Data tal-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill: [il-
15 ta’ Marzu 2010] 

* Wara li tqiesu l-iżviluppi fil-Kunsill waqt l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew, 
il-Kummissjoni ma ħassitx li kien hemm għalfejn tħejji proposta riveduta iżda 
esprimiet il-fehmiet tagħha dwar l-emendi tal-Parlament fid-
dokument SP(2009)3060 mibgħut lill-Parlament Ewropew fil-
11 ta' Settembru 2009. 

2. GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

1. Mill-1997 'l hawn, l-awtorizzazzjoni u l-użu ta' ikel ġdid huma rregolati fil-
livell tal-UE bl-adozzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 258/97. L-għan 
tal-abbozz tar-Regolament huwa li jaġġorna u jiċċara l-qafas regolatorju għall-
awtorizzazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid filwaqt li jiżgura li tingħata 
attenzjoni lis-sikurezza tal-ikel, il-ħarsien tas-saħħa pubblika u l-interessi tal-
konsumatur u l-funzjonament tas-suq intern. L-abbozz jirrevoka r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 258/97 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1852/2001. 
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2. Din il-proposta għandha l-għan li tissimplifika u tiċċentralizza, fil-livell tal-
Unjoni, il-proċedura tal-awtorizzazzjoni skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1331/2008 li jistabbilixxi l-proċedura komuni tal-awtorizzazzjoni. Il-
proposta tiżviluppa proċedura speċifika għall-awtorizzazzjoni ta' ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi u tiċċara d-definizzjoni ta' ikel ġdid, inkluż it-
teknoloġiji l-ġodda b'impatt fuq l-ikel.  

3. Il-proċedura attwali għall-estensjonijiet tal-użu titneħħa u l-awtorizzazzjonijiet 
marbuta mal-applikant huma sostitwiti b'deċiżjonijiet ġeneriċi ta' 
awtorizzazzjoni ħlief meta jkun ingħata l-ħarsien tad-dejta għal prodotti tal-ikel 
innovattivi. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL 

3.1. RIMARKI ĠENERALI 

 Il-pożizzjoni tal-Kunsill tirrifletti r-riżultat tal-eżaminazzjoni tal-proposta tal-
Kummissjoni filwaqt li tqis l-emendi vvutati mill-Parlament Ewropew. 

 Il-Kummissjoni aċċettat it-tibdil kollu introdott mill-Kunsill fil-proposta tagħha 
ħlief għall-inklużjoni tal-frieħ (l-ewwel ġenerazzjoni) ta' annimali kklonati fl-
ambitu tal-proposta u xi modifiki introdotti wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

3.2. L-EMENDI EWLENIN INTRODOTTI MILL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL  

 Fil-pożizzjoni tiegħu l-Kunsill inkluda bosta emendi adottati fl-ewwel qari 
mill-Parlament Ewropew u aċċettati wkoll mill-Kummissjoni. 

a) Għanijiet tar-Regolament 

 Il-pożizzjoni tal-Kunsill (l-Artikolu 1 u l-premessi 1 u 2) wessgħet l-
għanijiet tar-Regolament, fuq il-bażi tal-emendi tal-Parlament Ewropew, 
biex jinkludu wkoll il-ħarsien tal-ambjent u l-benessri tal-annimali. Dawn 
l-għanijiet huma konformi ma' atti speċifiċi oħra ta' leġiżlazzjoni dwar l-
ikel li ġew aġġornati, u jistgħu jiġu appoġġati mill-Kummissjoni.  

b) Ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi 

 Il-proposta tal-Kummissjoni stipulat proċedura ssimplifikata bbażata fuq 
notifika minn kwalunkwe parti interessata ta' ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi fejn qabel ma jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni Ewropea wieħed 
jista' jagħti provi tal-użu tiegħu bla periklu bħala ikel. 

 Il-Kunsill ma aċċettax din il-proċedura billi huwa jixtieq li l-Awtorità 
Ewropea tas-Sigurtà fl-Ikel tagħti opinjoni xjentifika u li l-Istati Membri 
jiġu kkonsultati dwar l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-UE ta' 
ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi. Madankollu, sar qbil mal-Kunsill 
dwar proċedura speċifika (l-Artikolu 11(3) u 11(5)) bi skadenzi iqsar 
(9 xhur minflok 18). Il-Kummissjoni tista’ taċċetta dan il-kompromess. 
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c) Nanoteknoloġiji 

 Fir-rigward tan-nanoteknoloġiji, il-Parlament Ewropew talab li tiddaħħal 
definizzjoni legali ta' nanomaterjali u li l-itikkettjar ta' dawn il-prodotti 
jkun mandatorju. 

 Dwar l-ittikkettjar il-Kunsill iqis li r-regoli tal-ittikkettjar, sa fejn ikun 
xieraq, għandhom jiġu imposti mid-deċiżjoni tal-awtorizzazzjoni skont 
il-każ. 

 Il-pożizzjoni tal-Kunsill (l-Artikolu 3(2) a) iv) u 3(2) c)) tagħti 
definizzjoni ta' "nanomaterjali artifiċjali" u tistipula evalwazzjoni 
sistematika u awtorizzazzjoni ta' qabel it-tqegħid fis-suq tal-ingredjenti 
kollha tal-ikel li jkun fihom in-nanomaterjali. 

 Dawn l-emendi jistgħu jiġu appoġġati mill-Kummissjoni. 

d) Ikklonar tal-Annimali 

 Dwar il-klonazzjoni, il-pożizzjonjiet tal-Kunsill u tal-Parlament 
Ewropew ivarjaw sostanzjalment. L-emendi tal-Parlament Ewropew 
huma favur it-tneħħija ta' prodotti minn kloni u l-frieħ tagħhom mill-
ambitu u favur il-projbizzjoni tal-użu ta' ikel minn kloni u l-frieħ 
tagħhom jew, bħala kontinġenza, favur moratorju sakemm ikun hemm 
leġiżlazzjoni speċifika fis-seħħ. Din l-esklużjoni mill-ambitu, sakemm 
tiġi adottata leġiżlazzjoni speċifika dwar il-klonazzjoni, tista' twassal għal 
sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm leġiżlazzjoni armonizzata tal-UE 
applikabbli wara r-revoka tar-Regolament attwali dwar l-ikel ġdid. 

 Il-Kunsill iqis li leġiżlazzjoni speċifika dwar il-klonazzjoni tkun aħjar 
biex tindirizza l-aspetti varji tal-kwistjoni tal-klonazzjoni. Madankollu, 
il-Kunsill jaqbel li r-Regolament tal-ikel ġdid għandu jkompli japplika 
sabiex ikopri ikel minn annimali klonizzati sakemm ikun hemm fis-seħħ 
leġiżlazzjoni speċifika. Barra minn hekk, il-Kunsill qabel b'unanimità li 
jinkludi ikel mill-ewwel ġenerazzjoni tal-frieħ tal-kloni fid-definizzjoni 
ta' ikel ġdid u dan jimplika li dan l-ikel ikun jeħtieġ awtorizzazzjoni 
qabel ma jkun jista' jitqiegħed fis-suq. 

 Il-pożizzjoni tal-Kunsill (l-Artikolu 24(2)) tintroduċi wkoll l-obbligu 
għall-Kummissjoni li tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar l-aspetti kollha ta' ikel prodott minn annimali kklonizzati u 
l-frieħ tagħhom segwit, jekk inkun il-każ, minn proposta leġiżlattiva.  

 Il-Kummissjoni ma tappoġġax l-inklużjoni ta' ikel minn frieħ tal-kloni fl-
ambitu u, għalhekk, ma tistax taqbel mal-pożizzjoni tal-Kunsill (l-
Artikolu 3(2)b)). Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija li żżomm li l-istatus 
quo legali għall-ikel prodott b'metodi riproduttivi ġodda bħall-
klonazzjoni u li tħejji r-rapport previst sa tmiem is-sena. 

 Id-definizzjoni attwali u riveduta ta' ikel ġdid tkopri l-ikel kollu (inkluż 
il-laħam u l-ħalib) li ġej minn annimali miksuba b'metodi riproduttivi 
ġodda (bħall-klonazzjoni), iżda mhux l-ikel li ġej minn annimali miksuba 
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b'metodi riproduttivi konvenzjonali (jiġifieri metodi użati qabel id-dħul 
fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 258/97). 

 Il-Kummissjoni tqis li ma hemmx ġustifikazzjoni biex fl-ambitu jiġi 
inkluż ikel minn frieħ tal-kloni billi dawn huma miksuba b'metodi 
riproduttivi konvenzjonali u s-sottomissjoni ta' ikel miksub minn frieħ 
tal-kloni għal sistema ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma tkunx 
għalhekk proporzjonata mal-għanijiet tar-Regolament, partikolarment is-
sikurezza tal-ikel, u mhux konformi mat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, dispożizzjoni bħal din ma tkunx 
konformi mal-impenji internazzjonali tal-UE. 

e) Ħarsien tad-dejta 

 Sabiex l-innovazzjoni fl-industrija tal-ikel tiġi promossa, il-proposta tal-
Kummissjoni introduċiet il-possibbiltà li tiġi mħarsa evidenza xjentifika 
li tkun għadha kif ġiet żviluppata kif ukoll dejta xjentifika ġenerika. Il-
pożizzjoni tal-Kunsill tappoġġa u ssaħħaħ dawn il-miżuri (l-
Artikolu 16(1) u 16(4)) billi tiddefinixxi l-kriterji tal-eliġibbiltà għall-
ħarsien tad-dejta u tipprovdi awtorizzazzjoni marbuta mal-applikant għal 
perjodu ta' 5 snin. Il-Kummissjoni tista' tappoġġa dawn l-emendi. 

f) Adattament għat-Trattat ta' Lisbona 

 Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-pożizzjoni tal-Kunsill ġiet 
adattata biex jitqiesu l-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

 L-adozzjoni ta' iktar kriterji biex jiċċaraw id-definizzjonijiet stipulati fil-
punti a) (i) sa (iv) tal-Artikolu 3 2) marbuta mas-sottokategoriji ta' ikel 
ġdid, fil-punt c) dwar id-definizzjoni ta' "nanomaterjali artifiċjali" u fil-
punt d) u e) marbuta ma' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi, se tkun 
żgurata permezz ta' atti implimentattivi. Il-Kummissjoni tqis li d-
determinazzjoni ta' dawn il-kriterji hija miżura mmirata biex 
tissupplimenta l-elementi mhux essenzjali tar-Regolament li għandhom 
jiġu adottati permezz ta' atti delegati.  

 Fir-rigward tal-adattament tad-definizzjoni ta' "nanomaterjali artifiċjali" 
għall-progress xjentifiku u tekniku u tad-definizzjonijiet maqbula fil-
livell internazzjonali, il-Kummissjoni tqis li n-nuqqas ta' dispożizzjoni 
fil-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari, li tippermetti r-reviżjoni tad-
definizzjoni biex tirrifletti l-evoluzzjoni teknika, jimplika l-introduzzjoni 
tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja għar-reviżjoni tagħha. B'dan il-mod, 
din id-definizzjoni ma tkunx tirrifletti l-aħjar stat tax-xjenza u jkollha 
konsegwenzi negattivi għall-innovazzjoni fl-industrija tal-ikel. Dan l-
adattament huwa maħsub biex jemenda l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-regolament u għandu jiġi adottat permezz ta' atti delegati1. 

                                                 
1 Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2010. 



MT 6   MT 

 Għar-raġunijiet ta' hawn fuq, il-Kummissjoni topponi d-dispożizzjonijiet 
imsemmija hawn fuq tal-pożizzjoni tal-Kunsill.  

 Il-Kummissjoni ma tistax taċċetta l-premessa 36 kif inhi fir-rigward tal-
konsultazzjoni ta' esperti fit-tħejjija ta' atti delegati. Il-Kummissjoni ħadet 
impenn politiku fil-Komunikazzjoni tagħha tad-9 ta' Diċembru 2009 
dwar l-Artikolu 290 tat-TFUE biex tikkonsulta sistematikament lill-
esperti mill-Awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri ħlief f'każijiet fejn 
din il-ħidma preparatorja ma tkunx tirrikjedi għarfien espert ġdid. 
Madankollu, jekk wieħed iqis li t-Trattat ma jipprevedix gruppi ta' 
esperti, dawn ma jistax ikollhom rwol istituzzjonali formali. Għalhekk, 
dispożizzjonijet marbutin mal-involviment ta' esperti fit-tħejjija tal-atti 
ddelegati ma għandhomx jiġu inklużi fl-atti bażiċi. 

 Fl-aħħar nett, dwar it-tul tal-perjodu biex jitressqu oġġezzjonijiet għal atti 
delegati, il-Kummissjoni tqis li l-Kunsill ma tax biżżejjed raġunijiet 
għall-għażla tiegħu ta' perjodu ta' tliet xhur. Il-Kummissjoni tinsisti fuq 
il-perjodu ta' xahrejn (li jista' jiġi estiż b'xahar ieħor) u ma tistax 
tappoġġa din l-emenda tal-Kunsill. 

 Il-Kummissjoni madankollu tista' tappoġġa l-adattament tal-miżuri li 
ġejjin permezz ta' atti implimentattivi: 

– Il-proċedura għad-determinazzjoni tal-istatus ta' ikel ġdid (l-
Artikolu 4, il-paragrafu 4); 

– Id-deċiżjonijiet dwar jekk tip ta' ikel huwiex fl-ambitu (l-
Artikolu 5); 

– L-aġġornament tal-lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi fl-
Artikolu 11(5); 

– L-adozzjoni ta' regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-
proċedura għal ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi (l-
Artikolu 11(7)); 

– L-aġġornament tal-lista tal-Unjoni fil-każ tal-ħarsien tad-dejta 
qabel l-iskadenza tal-perjodu ta' 5 snin fl-Artikolu 16(5). 

– L-adozzjoni tal-miżuri implimentattivi biex ikun żgurat it-tagħrif 
lill-pubbliku (l-Artikolu 17); 

– L-adozzjoni ta' miżuri tranżizzjonali għal rikjesti pendenti fl-
Artikolu 27(2); 

– L-aġġornament tal-lista ta' ikel ġdid awtorizzat fl-Artikolu 28(8). 

4. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni aċċettat it-tibdil kollu introdott mill-Kunsill fil-proposta tagħha ħlief 
għall-inklużjoni tal-frieħ (l-ewwel ġenerazzjoni) ta' annimali kklonizzati fl-ambitu 
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tal-proposta u l-adattamenti proposti ta' bosta dispożizzjonijiet marbuta mal-
komitoloġija tat-Trattat ta' Lisbona. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax taċċetta l-
pożizzjoni tal-Kunsill. 
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ANNESS 

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni 

Il-ftehim politiku tal-Kunsill ta' Ġunju 2009 jqis li l-adattament tad-definizzjoni ta' 
nanomaterjali artifiċjali għall-progress xjentifiku tekniku u għad-definizzjonijiet li sar qbil 
dwarhom fil-livell internazzjonali għandu jsir skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju. Fil-
pożizzjoni attwali tal-Kunsill fl-ewwel qari, l-adattament ta' din id-definizzjoni huwa limitat 
għall-adozzjoni ta' iktar kriterji biex jiċċarawha.  

L-ewwel nett, din il-modifika timplika li kull adattament tad-definizzjoni nnifisha tkun 
possibbli biss permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Il-Kummissjoni topponi din il-
limitazzjoni billi biha d-definizzjoni ma tkunx tirrifletti l-aħjar stat tax-xjenza u jkollha 
konsegwenzi negattivi għall-innovazzjoni fl-industrija tal-ikel. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni topponi l-adozzjoni ta' iktar kriterji biex jiġu ċċarati d-
definizzjonijiet permezz ta' atti implimentattivi skont l-Artikolu 291 tat-TFUE. Il-
Kummissjoni tqis li l-adozzjoni ta' dawn il-kriterji timplika s-supplimentazzjoni ta' elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament u għalhekk għandhom jiġu adottati permezz ta' atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-TFUE. Dan japplika għad-definizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 3(2)(a)(i) sa (iv) dwar sottokategoriji ta' ikel ġdid, għall-Artikolu 3(2)(c) dwar 
nanomaterjali artifiċjali u għall-Artikolu 3(2)(d) u (e) marbuta mal-ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi. 
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