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Proposta għal direttiva (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Id-Direttiva 2000/13/KE6 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill ma 

tapplikax għal relazzjonijiet bejn in-

negozji. Minħabba li l-prodotti koperti 

minn din id-Direttiva mhumiex intiżi 

sabiex jinbiegħu lill-konsumatur finali iżda 

biss minn negozju għal negozju għall-

preparazzjoni ta’ prodotti tal-ikel, huwa 

xieraq li r-regoli speċifiċi diġà inklużi fid-

Direttiva 83/417/KEE jinżammu u jiġu 

adattati għall-qafas legali attwali. Dawk ir-

regoli jipprevedu l-informazzjoni li 

għandha tingħata għal dawk il-prodotti 

sabiex jippermettu l-operaturi tan-negozju 

tal-ikel, minn naħa waħda, biex jiddisponu 

l-informazzjoni li jeħtieġu għat-tikkettar 

tal-prodotti finali, pereżempju fir-rigward 

ta' allerġeni, u min-naħa l-oħra biex jiġi 

evitat li dawn il-prodotti jkunu jistgħu jiġu 

konfużi ma’ prodotti simili li ma jkunux 

(6) Skont ir-Regolament (UE) 

Nru 1169/20116 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill, għandha tiġi pprovduta 

informazzjoni suffiċjenti f’relazzjonijiet 

minn negozju għal negozju sabiex jiġu 

ggarantiti l-preżenza u l-preċiżjoni tal-

informazzjoni dwar l-ikel għall-

konsumatur finali. Minħabba li l-prodotti 

koperti minn din id-Direttiva mhumiex 

intiżi sabiex jinbiegħu lill-konsumatur 

finali iżda biss minn negozju għal negozju 

għall-preparazzjoni ta’ prodotti tal-ikel, 

huwa xieraq li r-regoli speċifiċi diġà 

inklużi fid-Direttiva 83/417/KEE 

jinżammu u jiġu adattati għall-qafas legali 

attwali. Dawk ir-regoli jipprevedu l-

informazzjoni li għandha tingħata għal 

dawk il-prodotti sabiex jippermettu l-

operaturi tan-negozju tal-ikel, minn naħa 

waħda, biex jiddisponu l-informazzjoni li 

jeħtieġu għat-tikkettar tal-prodotti finali, 
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maħsuba għall-konsum mill-bniedem. pereżempju fir-rigward ta' allerġeni, u min-

naħa l-oħra biex jiġi evitat li dawn il-

prodotti jkunu jistgħu jiġu konfużi ma’ 

prodotti simili li ma jkunux maħsuba jew li 

mhumiex tajba għall-konsum mill-

bniedem. 

____________________ ____________________ 

6 Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-20 Marzu 2000 

fuq l-approsimazzjoni ta' liġijiet tal-Istati 

Membri li għandhom x'jaqsmu ma' 

tikkettar, preżentazzjoni u riklamar ta' 

oġġetti tal-ikel. (ĠU L 109, 6.5.2000, p. 

29.). 

6 Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' 

informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi 

(ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18) 

Ġustifikazzjoni 

Mit-13 ta’ Diċembru 2014, id-Direttiva 2000/13/KE ġiet irrevokata bir-Regolament (UE) 

Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, u dan għandu jkun 

rifless adegwatament fil-Premessa. Għalkemm il-prodotti koperti mill-proposta (il-kaseini u l-

kaseinati) mhumiex intiżi biex jinbiegħu lill-konsumatur finali, iżda biss minn negozju għal 

negozju għall-preparazzjoni ta’ prodotti tal-ikel, hu importanti li l-operaturi tan-negozju tal-

ikel ikollhom l-informazzjoni li jeħtieġu għat-tikkettar tal-prodotti finali, speċjalment fir-

rigward ta’ allerġeni. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill7 jistipula 

definizzjoni ta’ għajnuniet għall-

ipproċessar imsemmija bħala awżiljarji 

teknoloġiċi fid-Direttiva 83/417/KEE. 

Konsegwentement, din id-Direttiva 

għandha tuża t-terminu “għajnuniet ta’ 

pproċessar” minflok “awżiljarji 

teknoloġiċi”. 

(7) Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill7 jistipula 

definizzjoni ta’ għajnuniet għall-

ipproċessar imsemmija bħala awżiljarji 

teknoloġiċi fid-Direttiva 83/417/KEE. 

Konsegwentement, din id-Direttiva 

għandha tuża t-termini “addittivi tal-ikel” 

u “għajnuniet ta’ pproċessar” minflok 

“awżiljarji teknoloġiċi” b’konformità mal-

Istandard tal-Codex Alimentarius għal 

prodotti tal-kaseina li jittieklu. 

__________________ __________________ 

7 Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

7 Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
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16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-

ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16). 

16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-

ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16). 

Ġustifikazzjoni 

Fl-istandard internazzjonali (Codex Alimentarius), “awżiljarji teknoloġiċi” huma klassifikati 

bħala għajnuniet għall-ipproċessar (aċidi) jew bħala addittivi (alkalini). Il-Codex għandu jiġi 

segwit sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fil-livell internazzjonali. 

 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – punt a – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) “kaseini” tfisser il-kostitwent prinċipali 

tal-proteina tal-ħalib, maħsul u mnixxef, li 

ma jinħallx fl-ilma u miksub mill-ħalib 

xkumat permezz tal-preċipitazzjoni: 

(a) “kaseini” tfisser il-kostitwent prinċipali 

tal-proteina tal-ħalib, maħsul u mnixxef, li 

ma jinħallx fl-ilma u miksub mill-ħalib 

xkumat u/jew minn prodotti oħra miksuba 

mill-ħalib permezz tal-preċipitazzjoni: 

Ġustifikazzjoni 

Aġġornament tekniku li jġib il-leġiżlazzjoni konformi mal-Istandard tal-Codex N290 għal 

kaseina li tittiekel billi jintużaw l-istess definizzjonijiet (Standards internazzjonali tal-ikel kif 

definiti mill-FAO u d-WHO). 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 7 għandha tiġi 

konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu 

ta' żmien indeterminat minn (...). (L-

Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu 

jimla d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Att). 

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 7 għandha tiġi 

konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu 

ta' ħames snin minn …+. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn 

disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ 

ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha 

tiġi estiża awtomatikament għal perjodi 

ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 
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tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 

xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu. 

 ____________________ 

 + ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-

dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.   

Ġustifikazzjoni 

Is-setgħa li tadotta atti delegati sabiex tadatta l-Annessi għal standards internazzjonali u l-

progress tekniku m’għandhiex tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux limitat, 

iżda pjuttost għal 5 snin.  Sabiex il-koleġiżlaturi jiddeċiedu jekk għandhiex tiġi estiża jew le d-

delega tas-setgħat, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport f’dan ir-rigward sa mhux aktar 

tard minn 9 xhur qabel tmiem il-perjodu ta’ 5 snin.  

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-

seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-

dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 

biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 

mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu 2015. 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-

seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-

dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 

biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 

...+. 

Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 

it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-

Kummissjoni. 

Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 

it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-

Kummissjoni. 

 ____________________ 

 +ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data ta' sitt 

xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-

Direttiva. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa propost li tiġi ffissata data ambizzjuża iżda realistika għall-implimentazzjoni ta’ din id-

Direttiva fl-Istati Membri. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Anness II – punt a – punt 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-kontenut minimu tal-kaseina tal-

proteini tal-ħalib ikkalkolat fuq l-estratt 

imnixxef 88 % skont il-piż 

2. Il-kontenut minimu tal-kaseina tal-

proteini tal-ħalib ikkalkolat fuq bażi tali 

kwali ta’ 88 % skont il-piż 

Ġustifikazzjoni 

Hemm kunsens ġenerali li kemm id-Direttiva 83/417/KEE kif ukoll il-Codex Alimentarius 

inaqqsu l-livell ta' proteina tal-ħalib tal-prodott kaseinat. Permezz tal-kalkolu tal-proteina 

tal-ħalib abbażi tal-piż assolut tal-prodott (minflok abbażi tal-estratt niexef), il-purità tal-

prodott fir-rigward tal-kontenut ta’ proteini tiżdied.   


