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Emenda 311
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dettalji mniżżla fl-Artikolu 
9(1) dettalji oħra obbligatorji għal tipi jew 
kategoriji speċifiċi ta’ ikel huma stipulati 
fl-Anness III.

1. Minbarra d-dettalji mniżżla fl-Artikolu 
9(1) dettalji oħra obbligatorji għal tipi jew 
kategoriji speċifiċi ta’ ikel huma stipulati 
fl-Anness III. Id-dettalji obbligatorji 
jistgħu jirreferu kemm għall-mod ta' 
produzzjoni kif ukoll għall-kompożizzjoni 
tal-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed ikun jaf, pereżempju, jekk intużawx GMOs fil-proċess.

Emenda 312
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Minbarra d-dettalji mniżżla fl-Artikolu 
9(1) dettalji oħra obbligatorji għal tipi jew 
kategoriji speċifiċi ta’ ikel huma stipulati 
fl-Anness III.

(1) Il-ħelu jew xorb li fih l-aċidu 
glycyrrhizinic jew il-melħ tal-ammonju 
tiegħu minħabba ż-żieda tas-sustanzi kif 
inhuma jew il-pjanta likurizja Glycyrrhiza 
glabra, f'konċentrazzjoni ta' 100 mg/kg 
jew 10 mg/l jew aktar, "fiha l-likurizja" 
għandha tiżdied immedjament wara l-lista 
ta’ ingredjenti, sakemm il-kelma 
“likurizja” mhix diġà mniżżla fil-lista ta' 
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ingredjenti jew fl-isem tal-ikel. Jekk ma 
jkunx hemm lista ta’ ingredjenti, id-
dikjarazzjoni għandha tidher ħdejn l-isem 
tal-ikel.
Il-ħelu jew xorb li fih l-aċidu 
glycyrrhizinic jew il-melħ tal-ammonju 
tiegħu minħabba ż-żieda tas-sustanzi kif 
inhuma jew il-pjanta likurizja Glycyrrhiza 
glabra, f'konċentrazzjoni ta' 100 mg/kg 
jew 10 mg/l jew aktar, "fiha l-likurizja –
nies li jbatu minn ipertensjoni għandhom 
jevitaw il-konsum eċċessiv" għandha 
titniżżel immedjatament wara l-lista ta' 
ingredjenti. Jekk ma jkunx hemm lista ta’ 
ingredjenti, id-dikjarazzjoni għandha 
tidher ħdejn l-isem tal-ikel.
Xorb li fih l-aċidu glycyrrhizinic jew il-
melħ tal-ammonju tiegħu minħabba ż-
żieda tas-sustanzi kif inhi jew il-pjanta 
tal-likorizja Glycyrrhiza glabra 
f'konċentrazzjonijiet ta’ 50 mg/l jew aktar, 
jew ta’ 300 mg/l jew aktar fil-każ ta’ xorb 
li fih aktar minn 1.2% bil-volum ta’ 
alkoħol, "fiha l-likurizja – nies li jbatu 
minn ipertensjoni għandhom jevitaw il-
konsum eċċessiv" għandha titniżżel 
immedjatament wara l-lista ta' 
ingredjenti. Jekk ma jkunx hemm lista ta’ 
ingredjenti, id-dikjarazzjoni għandha 
tidher ħdejn l-isem tal-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti addizzjonali tal-ittikkettar għal ċertu ikel m'għandux jinħeba fl-Anness, imma 
għandu jiġi dikjarat eżatt wara r-rekwiżiti ġenerali. Għalhekk qegħdin jiżdiedu mal-Artikolu 
10 u l-Anness III rilevanti qiegħed jiġi mħassar. 
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Emenda 313
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dawk il-miżuri li tfasslu sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jżidu xi elementi 
miegħu, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(4).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendi għall-elementi tal-ittikkettar obbligatorju mhumiex “elementi mhux essenzjali” tar-
Regolament li possibilment jista’ jinstab qbil dwaru permezz tal-komitoloġija.

Emenda 314
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dawk il-miżuri li tfasslu sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jżidu xi elementi 
miegħu, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(4).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendi għall-elementi tal-ittikkettar obbligatorju mhumiex “elementi mhux essenzjali” tar-
Regolament li possibilment jista’ jinstab qbil dwaru permezz tal-komitoloġija. Hija l-
prerogattiva tal-leġiżlatur li jagħmilhom.
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Emenda 315
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Dawk il-miżuri li tfasslu sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jżidu xi elementi 
miegħu, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(4).

(2) Xorb, minbarra dak ibbażat fuq il-
kafè, it-te jew il-kafè jew l-estratt tat-te 
fejn l-isem tal-ikel jinkludi l-kelma “kafè” 
jew “te”, li: hu intiż għall-konsum 
mingħajr modifikazzjoni u li fih il-
kafeina, minn kwalunkwe sors, fi 
proporzjon ta' aktar minn 150 mg/l, jew 
hu f’forma konċentrata jew imnixxfa u 
wara r-rikostruzzjoni fih il-kafeina, minn 
kwalunkwe sors, fi proporzjon ta’ aktar 
minn 150 mg/l "Kontenut għoli ta’ 
kafeina" fl-istess post viżiv bħall-isem tax-
xorb, flimkien ma’ referenza fil-parentesi 
u skont l-Artikolu 14(5) ta’ dan ir-
Regolament għall-kontenut ta’ kafeina 
mfisser f’mg/100 ml. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti addizzjonali tal-ittikkettar għal ċertu ikel m'għandux jinħeba fl-Anness, imma 
għandu jiġi dikjarat eżatt wara r-rekwiżiti ġenerali. Għalhekk qegħdin jiżdiedu mal-Artikolu 
10 u l-Anness III rilevanti qiegħed jiġi mħassar.

Emenda 316
Jens Holm

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F'xi pajjiżi, persenteġġ għoli ħafna ta' 
laħam jiġi minn annimali li ma jkunux 
ġew sturduti qabel il-qatla. Dan it-tagħrif 
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għandu jgħaddi għand il-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tippermetti li l-annimali jinqatlu bla ma jiġu sturdati minn qabel biex 
jipprovdu l-ikel għal ċerti komunitajiet reliġjużi. Parti minn dan il-laħam ma jinbiegħx lill-
Musulmani jew lil-Lhud imma jitqiegħed fis-suq ġenerali u jista' jinxtara minn konsumaturi 
bla ma dawn ikunu jafu u li ma jkunux jixtiequ jixtru laħam ta' annimali li ma jkunux ġew 
sturduti. Għalhekk, il-konsumaturi għandhom jiġu mgħarrfa li ċertu laħam ikun ġej minn 
annimali li ma jkunux ġew sturduti. B'hekk ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata skont is-
sentimenti etiċi tagħhom.

Emenda 317
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a). Għal ikel jew ingredjenti tal-ikel 
b’phytosterols miżjuda, phytosterol esters, 
phytostanols jew phytostanol esters, 
jinħtieġ l-ittikkettar li ġej: 
(a) "bi sterols tal-pjanti miżjuda" jew "bi 
stanols tal-pjanti miżjuda" fl-istess parti 
viżiva bħall-isem tal-ikel;
(b) l-ammont ta’ kontenut ta’ fitosteroli, l-
esteri fitosteroli, l-fitostanoli jew l-esteri 
fitostanoli miżjud (espress bħala % jew 
bħala g ta’ steroli/stanoli ħielsa tal-pjanti 
kull 100 g jew 100 ml tal-ikel) għandu jiġi 
dikjarat fil-lista tal-ingredjenti;
(c) stqarrija li l-ikel hu intiż 
esklużivament għan-nies li jixtiequ jbaxxu 
l-livell ta’ kolesterol fid-demm tagħhom;
(d) stqarrija li l-pazjenti li qed jieħdu 
medikazzjoni biex ibaxxu l-kolesterol 
għandhom jikkonsmaw il-prodott biss 
b'superviżjoni medika;
(e) stqarrija li tidher mal-ewwel li l-ikel 
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jista’ ma jkunx adattat b’mod nutrittiv 
għal ommijiet tqal jew li qed ireddgħu u 
għal tfal taħt il-ħames snin;
(f) parir li l-ikel irid jintuża bħala parti 
minn dieta bilanċjata u varjata, inkluż 
konsum regolari ta’ frott u ħaxix biex 
iżomm għolja l-livelli ta' karotenojde;
(g) fl-istess parti viżiva bħad-dettall 
meħtieġ taħt il-punt (c) ta’ hawn fuq, 
stqarrija li l-konsum ta’ aktar minn 3 g 
kuljum ta’ sterols tal-pjanti 
miżjuda/stanols tal-pjanti għandu jiġi 
evitat;
(h) definizzjoni ta’ porzjon tal-ikel jew 
ingredjent tal-ikel konċernat 
(preferibbilment f'g jew ml) bl-ammont ta' 
l-isterol tal-pjanti/stanol tal-pjanti li fih 
kull porzjon.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti addizzjonali tal-ittikkettar għal ċertu ikel m'għandux jinħeba fl-Anness, imma 
għandu jkun mistqarr eżatt wara r-rekwiżiti ġenerali. Għalhekk qegħdin jiżdiedu mal-Artikolu 
10 u l-Anness III rilevanti qiegħed jiġi mħassar.

Emenda 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal tipi jew kategoriji speċifiċi ta’ ikel, 
il-Kummissjoni tista’ tipprovdi għal 
derogi, f’każijiet rari, mir-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 9(1) (b) u (f), dejjem 
jekk dawk id-derogi ma jwasslux biex il-
konsumatur aħħari u l-caterers tal-massa 
ma jiġux infurmati biżżejjed. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh għandhom jiġu 

Prodotti magħmulin bl-idejn 
manifatturati minn mikrointrapriżi 
għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżit 
stabbilit fl-Artikolu 9(1)(l) jekk il-prodotti 
jinbiegħu fuq il-post tal-produzzjoni u l-
istaff inkarigat mill-bejgħ ikun kapaċi 
jagħti t-tagħrif nutrittiv. It-tagħrif jista' 
jingħata wkoll permezz ta' tikketti fuq l-
ixkafef. 
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adottati skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun hemm il-possibilità li jingħataw aktar derogi. L-eżenzjonijiet għandhom 
jingħataw biss għal mikrointrapriżi li jipproduċu prodotti bl-idejn.

Emenda 319
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 9 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal dispożizzjonijiet 
Komunitarji aktar speċifiċi li jirrigwardaw 
il-piżijiet u l-miżuri.

L-Artikolu 9 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal dispożizzjonijiet 
Komunitarji aktar speċifiċi li jirrigwardaw 
il-piżijiet u l-miżuri. Id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 2007/45/KE li jistabilixxu r-
regoli dwar il-kwantitajiet nominali għal
prodotti ppakkjati għandhom ikunu 
osservati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ir-regolament ikun eħfef biex jinftiehem, għandha tiġi inkluża referenza għad-Direttiva 
2007/45/KE li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti ppakkjati.

Emenda 320
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Għandu jkun hemm informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel u għandha tkun 

(1) Għandu jkun hemm informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel u għandha tkun 
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faċilment aċċessibbli, skond dan ir-
Regolament għall-ikel kollu.

faċilment aċċessibbli, skont dan ir-
Regolament għall-ikel kollu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla lingwistika f'konformità mad-Direttiva dwar l-Ittikkettar 2000/13/KE, li ma tapplikax 
għat-traduzzjoni Maltija. 

Emenda 321
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-disponibbiltà ta’ ċerti dettalji 
obbligatorji b’mezzi oħra minbarra fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta tista’ tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni dejjem jekk 
jintlaħqu l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti 
stipulati fil-Kapitolu II ta’ dan ir-
Regolament.Dawk il-miżuri mfasslin 
sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jissuplementawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Il-mezzi li bihom din l-
informazzjoni ssir disponibbli m'għandhomx jinbidlu b'miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament.
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Emenda 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-disponibbiltà ta’ ċerti dettalji 
obbligatorji b’mezzi oħra minbarra fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta tista’ tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni dejjem jekk 
jintlaħqu l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti 
stipulati fil-Kapitolu II ta’ dan ir-
Regolament.Dawk il-miżuri mfasslin 
sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jissuplementawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Il-mezzi li bihom din l-
informazzjoni ssir disponibbli m'għandhomx jinbidlu b'miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament.

Emenda 323
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-disponibbiltà ta’ ċerti dettalji 
obbligatorji b’mezzi oħra minbarra fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta tista’ tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni dejjem jekk 
jintlaħqu l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti 
stipulati fil-Kapitolu II ta’ dan ir-
Regolament.Dawk il-miżuri mfasslin 
sabiex jemendaw elementi mhux 

imħassar
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essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jissuplementawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Il-mezzi li bihom din l-
informazzjoni ssir disponibbli m'għandhomx jinbidlu b'miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament.

Emenda 324
Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-disponibbiltà ta’ ċerti dettalji 
obbligatorji b’mezzi oħra minbarra fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta tista’ tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni dejjem jekk 
jintlaħqu l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti 
stipulati fil-Kapitolu II ta’ dan ir-
Regolament.Dawk il-miżuri mfasslin 
sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jissuplementawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel għandha dejjem tkun disponibbli b'mod dirett għall-
konsumatur aħħari, u skont il-każistika tal-UE (C-85/94), l-uniku mod kif dan jista' jkun 
iggarantit hu li tingħata fuq it-tikketta. Ix-xerrej mhux bilfors li jkun il-konsumatur aħħari.
Din l-emenda qiegħda tiġi proposta biex jissaħħaħ il-ħarsien tal-konsumatur, biex tiddaħħal 
iċ-ċertezza legali għall-operaturi u biex tiġi evitata żieda fl-għadd ta' dettalji obbligatorji 
b'mezzi oħra, kif ukoll biex tħarishom mill-piżijiet finanzjarji sproporzjonati li jistgħu jiġu 
mill-prinċipju tal-"mezzi alternattivi". 

Emenda 325
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-disponibbiltà ta’ ċerti dettalji 
obbligatorji b’mezzi oħra minbarra fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta tista’ tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni dejjem jekk 
jintlaħqu l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti 
stipulati fil-Kapitolu II ta’ dan ir-
Regolament.Dawk il-miżuri mfasslin 
sabiex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jissuplementawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Għalhekk, l-indikazzjoni 
obbligatorja ta' dawn id-dettalji m'għandhiex tinbidel permezz tal-proċedura tal-komitoloġija 
mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali.
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Emenda 326
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-
lest, għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 41.

4. Għal ikel li ma jinbiegħx fil-pakketti, 
jew ikel li jiġi ppakkjat fuq il-post tal-
bejgħ b'talba tal-konsumatur jew li jiġi 
ppakkjat biex jinbiegħ direttament 
(prodotti sfużi), l-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar il-mod li 
bih it-tagħrif jgħaddi għand il-
konsumaturi ġenerali u aħħarin. Huma 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni 
minnufih bil-miżuri li jkunu ġew adottati. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Billi l-Artikolu 41, li hu dispożizzjoni separata li tawtorizza lill-Istati Membri biex jieħdu 
miżuri nazzjonali, ġie mħassar, id-derogi tal-Istati Membri fuq il-mod li bih jingħata t-tagħrif 
dwar prodotti sfużi għandhom ikunu speċifikati hawnhekk. Il-kliem hu konformi mar-regoli 
attwali skont id-Direttiva 2000/13/KE.

Emenda 327
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-
lest, għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 41.

4. L-Artikolu 41 għandu japplika għal ikel 
li jinbiegħ lill-konsumatur aħħari bla ma 
jkun ippakkjat minn qabel, jew għal ikel li 
jiġi ppakkjat fuq il-post b'talba tal-
konsumatur, jew li jiġi ppakkjat biex 
jinbiegħ b'mod dirett. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-problemi marbuta mal-ittikkettar tal-ikel li ma jkunx fil-pakketti, bħal dak 
mibjugħ fl-istabbilimenti tal-ikel, dan għandu jkun eżentat mid-dettalji obbligatorji tal-
ittikkettar, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni dwar l-allerġens.

Emenda 328
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 41.

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
għandu japplika dan li ġej:

(a) Fejn prodotti tal-ikel huma offruti 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew lil 
caterers tal-massa mingħajr ma jkunu 
ppakkjati bil-lest, jew fejn oġġetti tal-ikel 
jiġu ppakkjati fuq il-post fejn jinbiegħu 
fuq talba tal-konsumatur jew ikunu 
ppakkjati bil-lest għall-bejgħ dirett, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli dettaljati 
dwar il-mod kif id-dettalji speċifikati fl-
Artikolu 9 u 10 għandhom jintwerew.
(b) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma jirrikjedux l-għoti ta' xi dettalji 
msemmija fil-paragrafu 1, ħlief dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(1) (c), sakemm il-
konsumatur jew il-caterers tal-massa 
jibqgħu jirċievu biżżejjed tagħrif.
(d) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-
miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu VI dwar id-dispożizzjonijiet nazzjonali għandu jitħassar u postu jittieħed minn 
strateġija Komunitarja għal armonizzazzjoni sħiħa fl-UE kollha.
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Emenda 329
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 41.

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
għandu japplika dan li ġej:

(a) Fejn prodotti tal-ikel huma offruti 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew lil 
caterers tal-massa mingħajr ma jkunu 
ppakkjati bil-lest, jew fejn oġġetti tal-ikel 
jiġu ppakkjati fuq il-post fejn jinbiegħu 
fuq talba tal-konsumatur jew ikunu 
ppakkjati bil-lest għall-bejgħ dirett, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli dettaljati 
dwar il-mod kif id-dettalji speċifikati fl-
Artikolu 9 u 10 għandhom jintwerew.
(b) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma jirrikjedux l-għoti ta' xi dettalji 
msemmija fil-paragrafu 1, ħlief dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(1)(c), sakemm il-
konsumatur jew il-caterers tal-massa 
jibqgħu jirċievu biżżejjed tagħrif.
(d) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-
miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiżdied l-Artikolu 41 dwar miżuri nazzjonali għal ikel li ma jkunx ippakkjat minn 
qabel.
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Emenda 330
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 41.

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
għandu japplika dan li ġej:

(a) Fejn prodotti tal-ikel huma offruti 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew lil 
caterers tal-massa mingħajr ma jkunu 
ppakkjati bil-lest, jew fejn oġġetti tal-ikel 
jiġu ppakkjati fuq il-post fejn jinbiegħu 
fuq talba tal-konsumatur jew ikunu 
ppakkjati bil-lest għall-bejgħ dirett, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli dettaljati 
dwar il-mod kif id-dettalji speċifikati fl-
Artikolu 9 u 10 għandhom jintwerew.
(b) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma jirrikjedux l-għoti ta' xi dettalji 
msemmija fil-paragrafu 1, ħlief dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(1)(c), sakemm il-
konsumatur jew il-caterers tal-massa 
jibqgħu jirċievu biżżejjed tagħrif.
(d) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-
miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu VI dwar id-dispożizzjonijiet nazzjonali għandu jitħassar u postu jittieħed minn 
strateġija Komunitarja għal armonizzazzjoni sħiħa fl-UE kollha.
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Emenda 331
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fil-każ ta' ikel ippakkjat minn qabel u 
ikel li ma jkunx ippakkjat minn qabel li 
jinbiegħ fi swieq lokali u fi swieq tal-
bdiewa, il-ħtieġa li l-konsumatur 
jingħatawlu d-dettalji obbligatorji kollha 
tal-Artikolu 9 jew ta' dispożizzjonijiet oħra 
dwar l-ittikkettar skont il-liġi tal-KE 
għandha tkun interpretata b'mod 
flessibbli, sabiex id-dettalji obbligatorji 
jkunu jistgħu jingħataw fuq blekbords, 
tabelli jew b'mezzi oħra. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food’ and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Emenda 332
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
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fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu preżentati 
b'tali mod li jiżguraw il-leġġibilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Daqs tat-tipa ta' mill-inqas 3mm fil-prattika huwa impossibbli. L-istipulazzjoni attwali "li 
jinqara b'mod ċar" hija biżżejjed u jeħtieġ biss li jkun hemm aktar monitoraġġ fuq is-
sikurezza tal-ikel fil-qasam.

Emenda 333
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu preżentati 
b'tali mod li jiżguraw il-leġġibilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Daqs tat-tipa ta' mill-inqas 3mm fil-prattika huwa impossibbli. L-istipulazzjoni attwali "li 
jkunu jistgħu jinqraw ċar" hija biżżejjed u jeħtieġ biss li jkun hemm aktar monitoraġġ fuq is-
sikurezza tal-ikel fil-qasam.
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Emenda 334
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu,
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), id-dettalji 
obbligatorji elenkati fl-Artikolu 9(1) 
għandhom jiġu stampati fuq il-pakkett jew 
fuq it-tikketta b'mod li jkunu jistgħu 
jinqraw ċar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 
. 

Emenda 335
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
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fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu preżentati 
b'tali mod li jiżguraw il-leġġibilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-daqs tat-tipa ta' 3mm ifisser spejjeż għoljin għall-kumpaniji tagħna. Din il-proposta se 
ġġiegħel lill-kumpaniji jkabbru l-pakketti ż-żgħar. Ix-xejra dan l-aħħar kienet li jiċkien id-
daqs tal-pakketti, f'konformità mat-tnaqqis tal-impatt ambjentali u li d-daqs tal-porzjonijiet 
jiċkien għal raġunijiet ta' saħħa u nutrizzjoni tal-konsumatur. 

Emenda 336
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu preżentati 
b'tali mod li jiżguraw il-leġġibilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-3mm obbligatorji huma żgħar wisq għat-tagħrif obbligatorju. Jekk tinżamm ir-regola 
stretta tat-3mm, dan ftit li xejn se jgħin biex it-tagħrif fuq it-tikketta jidher aħjar.
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Emenda 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi 

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu preżentati 
b'tali mod li jiżguraw il-leġġibilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista' jintlaħaq ftehim b'mod xieraq dwar il-leġġibilità permezz ta' dokument ta' gwida li jiġi 
diskuss u jsir qbil dwaru bejn il-partijiet interessati u l-awtoritajiet nazzjonali (tal-infurzar).

Emenda 338
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta b'tali mod li 
jiżguraw kuntrast sinifikanti bejn l-
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preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

istampar u l-isfond.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Daqs minimu tat-tipa għall-informazzjoni obbligatorja kollha, partikolarment meta meħud 
flimkien mar-rekwiżiti tal-lingwa nazzjonali, inaqqas l-ammont ta' tagħrif li jista' jingħata fuq 
it-tikketta, speċjalment meta l-ispazju jkun limitat, pereżempju, fuq il-fliexken. Il-moviment 
ħieles fis-suq intern ukoll ikun effettwat ħażin minħabba li n-numru ta' pajjiżi li jistgħu jkunu 
mqiegħda fuq tikketta ta' ħafna swieq jonqos. Din tikkomplika l-loġistika u żżid l-ispejjeż 
għall-produtturi u għalhekk għall-konsumaturi.

Emenda 339
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 1 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Daqs minimu obbligatorju tat-tipa ta' 3mm mhuwiex prattiku, u għal bosta tipi ta' ikel ikun 
ifisser li lanqas ikun hemm wisa' għat-tagħrif obbligatorju li għandu jidher fuq it-tikketta. 
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Emenda 340
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità applikabbli għal ikel partikolari 
fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla fl-Artikolu 
9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-pakkett jew 
fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, id-dettalji 
obbligatorji elenkati fl-Artikolu 9(1) 
għandhom jiġu stampati fuq il-pakkett jew 
fuq it-tikketta f'ittri li l-għoli x tagħhom, 
kif definit fl-Anness *, ikun ta' 1.2mm jew 
akbar. L-elementi mogħtija fl-Anness ** 
jistgħu jaffettwaw il-leġġibilità u 
għandhom jitqiesu fid-disinn tat-tikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġu kriterji li jistgħu jitkejlu, u għalhekk li jkunu jistgħu jiġu infurzati, biex titjieb iċ-
ċarezza tat-tikketti. Filwaqt li d-daqs minimu tat-tipa mhux bilfors jiggarantixxi għal kollox 
iċ-ċarezza, dan il-paragrafu jiżgura li jeħtieġ li jitqies is-sett ta' elementi li jaffettwa ċ-
ċarezza (pereżempju, il-kuntrast, it-tip ta' tipa, it-taqsim, eċċ).

Emenda 341
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
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mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond. Dawn 
id-dettalji obbligatorji għandhom ikunu 
stampati bil-Braille ukoll sabiex ikunu 
jistgħu jinqraw mill-għomja.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun obbligatorju li d-dettalji obbligatorji fuq it-tikketta tal-prodotti jkunu stampati 
bil-Braille sabiex ikunu jistgħu jinqraw mill-għomja.

Emenda 342
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 2 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Daqs minimu obbligatorju tat-tipa ta' 3mm mhuwiex prattiku, u għal bosta tipi ta' ikel ikun 
ifisser li lanqas ikun hemm wisa' għat-tagħrif obbligatorju li għandu jidher fuq it-tikketta. 
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Emenda 343
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu,
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), id-dettalji 
obbligatorji elenkati fl-Artikolu 9(1) 
għandhom jiġu stampati fuq il-pakkett jew 
fuq it-tikketta b'mod li jiġi ggarantit li 
jkunu jistgħu jinqraw b'mod ċar. Il-
Kummissjoni Ewropea għandha tfassal 
regoli obbligatorji, flimkien mar-
rappreżentanti ta' dawk interessati, sabiex 
l-informazzjoni dwar l-ikel għall-
konsumaturi tkun tista' tinqara b'mod 
ċar, qabel tidħol fis-seħħ il-leġiżlazzjoni. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Emenda 344
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-Artikolu 
9(1) għandhom jidhru fuq il-pakkett jew 
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il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

fuq it-tikketta b’mod li tkun żgurata l-
leġġibilità tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Emenda 345
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu,
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità applikabbli għal ikel partikolari 
fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla fl-
Artikolu 9(1) sa (k), id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
b'mod li jiġi ggarantit li jkunu jistgħu 
jinqraw b'mod ċar. Il-Kummissjoni 
Ewropea għandha, flimkien mar-
rappreżentanti rilevanti ta' dawk 
interessati, tfassal regoli obbligatorji dwar 
il-leġġibilità tal-informazzjoni għall-
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konsumatur fuq il-prodotti tal-ikel; dawn 
m'għandhomx jispeċifikaw id-daqs tat-
tipa fl-użu ġenerali imma għandhom 
jiddeterminaw il-proporzjonijiet bejn it-
tikketti u l-informazzjoni li għandu jkun 
hemm fuqhom. Dawn il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li hu tajjeb li jitneħħa d-daqs obbligatorju tat-tipa ta' 3mm li hemm fil-proposta tal-
Kummissjoni, hu importanti li r-regoli obbligatorji dwar il-leġġibilità li għandhom jiġu 
determinati sussegwentement flimkien mal-esperti u r-rappreżentanti ta' dawk interessati ma 
jkunux espressi f'termini ġenerali, billi daqs ta' tipa partikulari ma jkollux l-istess effett fuq 
tikketta kbira daqs fuq tikketta żgħira. Għalhekk hu importanti li d-daqs tat-tipa jiġi 
determinat fi proporzjon tad-daqs tat-tikketta.

Emenda 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett f'format li jkun jinqara b'mod 
ċar, inkluż b'daqs ta' tipa li jkollu l-għoli 
x (ir-referenza tipika użata għat-tipa hija 
l-għoli tal-ittra x miktuba bħala ittra 
żgħira) ta' mill-inqas 1.7 mm u kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

Elementi oħra li għandhom jitqiesu biex 
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tiġi żgurata l-leġġibilità tal-informazzjoni 
dwar l-ikel huma t-taqsim tat-test, l-istil, 
id-daqs u l-kulur tal-isfond, id-disinn tal-
pakkett u l-istampar, kif ukoll id-distanza 
u l-angolu biex tkun tidher sew.
Il-Kummissjoni għandha tfassal regoli li 
jispeċifikaw kif dawn l-elementi 
għandhom jiġu applikati biex tiġi żgurata 
l-leġġibilità tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għall-konsumaturi. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tnebbħet parzjalment mill-gwida tal-istandards ISO. It-tagħrif kollu mogħti fuq 
it-tikketta għandu jkun jidher u jinqara b'mod ċar mill-konsumaturi.

Emenda 347
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), id-dettalji 
obbligatorji elenkati fl-Artikolu 9(1) 
għandhom jiġu stampati fuq il-pakkett jew 
fuq it-tikketta b'mod li jiġi ggarantit li 
jkunu jistgħu jinqraw b'mod ċar.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tfassal 
regoli obbligatorji, wara konsultazzjoni 
pubblika mal-partijiet kollha interessati, 
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sabiex l-informazzjoni dwar l-ikel għall-
konsumaturi tkun tista' tinqara b'mod 
ċar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi din il-kwistjoni għandha impatt sinifikanti fuq l-industrija tal-ikel u x-xorb, dawn il-linji 
gwida għandhom jitfasslu biss wara li ssir konsultazzjoni pubblika mal-partijiet kollha 
interessati, sabiex jiġi żgurat li l-proċedura tkun trasparenti u l-partijiet kollha jkunu jistgħu 
jsemmgħu l-fehmiet tagħhom.

Emenda 348
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu,
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), id-dettalji 
obbligatorji elenkati fl-Artikolu 9(1) 
għandhom jiġu stampati fuq il-pakkett jew 
fuq it-tikketta b'mod li jkunu jistgħu 
jinqraw ċar.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tfassal 
regoli obbligatorji, wara konsultazzjoni 
pubblika mal-partijiet kollha interessati, 
sabiex l-informazzjoni dwar l-ikel għall-
konsumaturi tkun tista' tinqara b'mod 
ċar. Dawk il-miżuri mfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Emenda 349
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond. 

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
fissa ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond. 

Għandhom jiġu stabbiliti kriterji li 
jiddefinixxu x'jikkostitwixxi kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond bl-
implimentazzjoni ta' miżuri adottati mill-
Kummissjoni. Dawn il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti konkreti huma indispensabbli sabiex l-entitajiet tal-kontroll tal-ikel jikkontrollaw 
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b'mod effikaċi l-leġġibilità tat-tagħrif dwar l-ikel.

Emenda 350
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond. 

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
fissa ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond. 

Għandhom jiġu stabbiliti kriterji li 
jiddefinixxu x'jikkostitwixxi kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond bl-
implimentazzjoni ta' miżuri adottati mill-
Kummissjoni. Dawn il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti konkreti humna indispensabbli sabiex l-entitajiet tal-kontroll tal-ikel jikkontrollaw 
b'mod effikaċi l-leġġibilità tat-tagħrif dwar l-ikel.
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Emenda 351
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu stabbiliti kriterji li 
jiddefinixxu x'jikkostitwixxi kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond, kif 
ukoll dispożizzjonijiet oħra rilevanti, bl-
implimentazzjoni ta' linji gwida adottati 
mill-Kummissjoni. Dawn il-linji gwida 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti konkreti għad-daqs tat-tipa fit-test tar-regolament sabiex 
titneħħa l-inċertezza legali attwali rigward il-kwistjoni ta' x'jikkostitwixxi tikketta li tinqara 
tajjeb u għalhekk biex l-entitajiet għall-kontroll tal-ikel ikunu jistgħu jikkontrollaw b'mod 
iżjed effikaċi l-leġġibilità tat-tagħrif dwar l-ikel. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti 
kriterji konkreti li jiddefinixxu x'inhu "kuntrast sinifikanti" kif ukoll dispożizzjonijiet oħra 
rilevanti sabiex tingħata gwida aktar ċara lill-operaturi u lill-entitajiet għall-kontroll tal-ikel.

Emenda 352
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu stabbiliti kriterji li 
jiddefinixxu x'jikkostitwixxi kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond, kif 
ukoll dispożizzjonijiet oħra rilevanti, bl-
implimentazzjoni ta' linji gwida adottati 
mill-Kummissjoni. Dawn il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 34/183 AM\762307MT.doc

MT

essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti konkreti għad-daqs tat-tipa fit-test tar-regolament sabiex 
titneħħa l-inċertezza legali attwali rigward il-kwistjoni ta' x'jikkostitwixxi tikketta li tinqara 
tajjeb u għalhekk biex l-entitajiet għall-kontroll tal-ikel ikunu jistgħu jikkontrollaw b'mod 
iżjed effikaċi l-leġġibilità tat-tagħrif dwar l-ikel. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti 
kriterji konkreti li jiddefinixxu x'inhu "kuntrast sinifikanti" kif ukoll dispożizzjonijiet oħra 
rilevanti sabiex tingħata gwida aktar ċara lill-operaturi u lill-entitajiet għall-kontroll tal-ikel.

Emenda 353
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt (a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-Kummissjoni għandha tfassal linji 
gwida dwar il-leġġibilità, b'ħidma mar-
rappreżentanti tal-gruppi interessati 
rilevanti.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minflok ma tinġibed l-attenzjoni fuq aspett wieħed biss tal-leġġibilità tat-tikketta, għandha 
tiġi ppreferita strateġija aktar komprensiva, billi jitfasslu linji gwida tal-UE miftiehma bejn 
ir-rappreżentanti tal-gruppi interessati u l-awtoritajiet rilevanti.
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Emenda 354
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt (a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Għal ikel partikulari b'rekwiżiti 
obbligatorji dwar l-ittikkettar previsti fil-
leġiżlazzjoni Komunitarja speċifika, barra 
dawk imsemmija fl-Artikolu 9(1), id-daqs 
xieraq tat-tipa għandu jaqdi l-ħtieġa tal-
konsumatur dwar il-leġġibilità u tagħrif 
ieħor marbut mal-użu partikulari ta' dan 
l-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Emenda 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt (a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Għal ikel partikulari b'rekwiżiti 
obbligatorji dwar l-ittikkettar previsti fil-
leġiżlazzjoni Komunitarja speċifika, 
minbarra d-dettalji msemmija fl-Artikolu 
9(1), id-daqs tat-tipa għandu jaqdi l-
ħtieġa tal-konsumatur dwar il-leġġibilità 
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u tagħrif ieħor marbut mal-użu 
partikulari ta' dan l-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikel għal użu nutrittiv partikulari jkollu dettalji obbligatorji addizzjonali dwar l-adattabilità 
tiegħu għall-użu, istruzzjonijiet komprensivi għall-użu, kontroindikazzjonijiet fejn ikun xieraq, 
twissijiet u tagħrif mediku. Ma jkunx possibbli li ikel bħal dan ikollu t-tagħrif skont l-Artikolu 
9(1) bid-daqs tat-tipa ta' 3 mm kif ukoll it-tagħrif obbligatorju addizzjonali fuq it-tikketta. 
Għalhekk, prodotti PARNUTS għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżiti għad-daqs minimu tat-
tipa. 

Emenda 356
Cristiana Muscardini

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Fil-każ ta' prodotti maħsuba għal użu 
nutrittiv partikulari, kif definit fid-
Direttiva 89/398/KEE, li huma suġġetti 
għar-rekwiżiti obbligatorji tal-ittikkettar 
skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja, 
minbarra d-dettalji msemmija fl-Artikolu 
9(1), id-daqs tat-tipa għandu jaqdi l-
ħtieġa li l-informazzjoni għall-
konsumatur tkun tinqara tajjeb, kif ukoll 
l-informazzjoni addizzjonali marbuta mal-
użu partikulari ta' dan l-ikel.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet prattiċi, minħabba d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi varji marbuta mal-ittikkettar 
ta' prodotti ta' dan it-tip.
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Emenda 357
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(e) u (k) għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva.

(2) Id-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(e), (f) u (k) għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-marki tad-dati (f) għandhom jidħlu fl-istess parti viżiva, skont il-leġiżlazzjoni attwali (id-
Direttiva 2000/13/KE).

Emenda 358
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(e) u (k) għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva.

2. Id-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(e), (f) u (k) għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi jkunu mdorrijin isibu d-data sa meta l-prodott irid jintuża jew refrerenza għal 
fejn tista' tinstab fuq it-tikketta. Għalhekk għandha tidħol fl-istess parti viżiva bħall-isem tal-
prodott, il-kwantità netta u s-saħħa tal-alkoħol bil-volum.
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Emenda 359
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
10 ċm2.

(4) Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
pakketti jew kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom li fuqu jista' jsir l-istampar ikollu
erja ta’ inqas minn 80 ċm2.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-derogi dwar id-daqs tal-pakketti fil-proposta tal-Kummissjoni la huma realistiċi u lanqas 
fattibbli.

Emenda 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ 
ta' imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar 
wiċċ tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
10 ċm2.

4. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tfassal regoli li jispeċifikaw kif l-elementi 
msemmija fl-Artikolu 14(1) jeħtieġ li 
jkunu applikati sabiex tiġi żgurata l-
leġġibilità tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għall-konsumaturi fil-każ ta' pakketti u 
kontenituri li jkollhom erja tal-wiċċ 
limitata ħafna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħrif li jidher fuq il-pakketti kollha, hu x'inhu d-daqs tagħhom, għandu jkun jista' jinqara 
ċar mill-konsumaturi, inkella għalxejn isir. 
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Emenda 361
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
10 ċm2.

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
pakketti jew kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom ikollu erja ta’ inqas minn 
100 ċm2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Jekk se jkun hemm daqs tat-tipa obbligatorju, għandha tiġi kkunsidrata eżenzjoni effettiva 
għal pakketti żgħar. 100 cm2 hija l-erja tal-wiċċ minima meħtieġa għad-daqs tat-tipa minimu 
kif propost mill-Kummissjoni.

Emenda 362
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-
każ ta' imballaġġ jew f’kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu erja ta’ 
inqas minn 10 ċm2.

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-
każ ta' pakketti jew kontenituri fil-każ li 
l-informazzjoni obbligatorja dwar l-
ikel tokkupa l-istess spazju daqs l-
akbar wiċċ tal-pakkett jew kontenitur, 
jew tkun akbar minn 50% tad-daqs 
tiegħu. Għal prodotti bħal dawn 
għandhom jitqiesu l-kriterji mogħtija 
fl-Anness **.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Daqs tat-tipa minimu ta' 3 mm mhuwiex prattiku, l-aktar għal pakketti żgħar. Dan il-
paragrafu jipprevedi eżenzjoni fuq pakketti żgħar u prodotti li jkunu ristretti b'mod ġenwin 
fid-disponibilità ta' spazju għat-tikketta. Dan jevita wkoll il-ħtieġa ta' materjal żejjed għall-
ippakkjar u l-ittikkettar.

Emenda 363
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
10 ċm2.

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
pakketti jew kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
100 ċm2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk id-daqs tat-tipa jkun obbligatorju, għandha tiġi kkunsidrata eżenzjoni effettiva għal 
pakketti żgħar. 100 cm2 hija l-erja tal-wiċċ minima meħtieġa għad-daqs ta' tipa minimu kif 
propost mill-Kummissjoni.

Emenda 364
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tiġi mmarkata f’post li jidher 
b’tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara 
sew u, fejn jixraq, ma titħassarx. 
M’għandhiex tkun moħbija bl-ebda mod, 
mgħottija, imnaqqsa jew imfixkla b'xi 
kitba oħra jew stampi jew xi materjal oħra 

6. L-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tiġi mmarkata f’post li jidher 
b’tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara 
sew u, fejn jixraq, ma titħassarx. 
M’għandhiex tkun moħbija bl-ebda mod, 
mgħottija jew imfixkla b'xi kitba oħra jew 
stampi jew xi materjal oħra li jintervjeni.
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li jintervjeni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma ngħatat l-ebda ġustifikazzjoni għall-kliem attwali u l-ebda waħda ma hi ovvja. Għal 
darb’oħra, iddaħħal terminu mhux definit (“imnaqqsa”) li mhux se jikkawża ħlief diskussjoni 
u problemi fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni minn ġurnata għall-oħra – u għall-ebda raġuni.

Emenda 365
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tiġi mmarkata f’post li jidher 
b’tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara 
sew u, fejn jixraq, ma titħassarx. 
M’għandhiex tkun moħbija bl-ebda mod, 
mgħottija, imnaqqsa jew imfixkla b'xi kitba 
oħra jew stampi jew xi materjal oħra li 
jintervjeni.

6. L-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tiġi mmarkata f’post li jidher 
b’tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara 
sew u ma titħassarx. M’għandhiex tkun 
moħbija bl-ebda mod, mgħottija, imnaqqsa 
jew imfixkla b'xi kitba oħra jew stampi jew 
xi materjal oħra li jintervjeni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Mhux ċar għaliex it-tagħrif obbligatorju jeħtieġ li jkun ma jitħassarx f'ċerti każijiet biss.

Emenda 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a

1. Meta l-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' 
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provenjenza tal-ikel ma jkunx l-istess bħal 
dak ta' xi ingredjenti ewlenin tiegħu, il-
pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' dawk l-ingredjenti 
għandu jingħata wkoll.

2. Fil-każ tal-laħam, barra miċ-ċanga u l-
vitella, l-indikazzjoni dwar il-pajjiż ta' 
oriġini jew il-post ta' provenjenza tista’ 
tingħata bħala post uniku biss meta l-
annimali jkunu twieldu, trabbew u nqatlu 
fl-istess pajjiż jew post. F’każijiet oħra 
għandha tingħata l-informazzjoni dwar 
kull wieħed mill-postijiet differenti tat-
twelid, it-trobbija u l-qatla.

3. Ir-regoli tal-implimentazzjoni dwar l-
applikazzjoni tal-paragrafu 1 għandhom 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawn il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

4. Ir-regoli tal-implimentazzjoni dwar il-
kondizzjonijiet u l-kriterji tal-użu ta' 
dettalji mogħtija volontarjament jistgħu 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawn il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu fl-interess tal-konsumaturi li jkunu jafu fejn ikun ġie manifatturat kull prodott. Għalhekk, 
għandu jkun meħtieġ l-ittikkettar obbligatorju tal-pajjiż tal-oriġini.
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Emenda 367
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punti (a) u (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-informazzjoni obbligatorja għandha 
tkun disponibbli qabel ma tiġi konkluża x-
xirja u għandha tidher fuq il-materjal li 
jappoġġja l-bejgħ mill-bogħod jew tingħata 
b’mezzi oħra adattati;

(a) l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel
għandha tkun disponibbli qabel ma tiġi 
konkluża x-xirja u fil-mument tal-
forniment għandha tidher fuq il-materjal li 
jappoġġja l-bejgħ mill-bogħod jew tingħata 
b’mezzi oħra adattati;

(b) id-dettalji previsti fl-Artikolu 9(1) 
punti (d), (f), (g), (h) u (k) mhux se jkunu 
obbligatorji biss fil-mument tal-forniment.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Mhux ċar għaliex qiegħda ssir distinzjoni bejn it-tagħrif li għandu jkun disponibbli fil-
mument tax-xiri u fil-mument tal-forniment. Din id-differenza tista' twassal lill-konsumatur 
biex ma jkollux aċċess għal tagħrif importanti.

Emenda 368
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-informazzjoni obbligatorja għandha 
tkun disponibbli qabel ma tiġi konkluża x-
xirja u għandha tidher fuq il-materjal li 
jappoġġja l-bejgħ mill-bogħod jew 
tingħata b’mezzi oħra adattati;

(a) l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tkun disponibbli qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt u tkun tinqara 
b'mod li jkun adattat għall-mezz ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod li jkun 
qiegħed jiġi użat; il-konsumatur għandu 
jirċievi l-informazzjoni obbligatorja fuq 
mezz li jdum iservi, fi żmien raġonevoli 
wara l-konklużjoni tal-kuntratt u, l-aktar 
tard, f'konformità mal-Artikolu 13(2) ta' 
dan ir-regolament fil-waqt tal-forniment 
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tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem propost jirrifletti l-istrateġija li tintuża fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar il-
konsumatur.

Emenda 369
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dettalji previsti fl-Artikolu 9(1) 
punti (d), (f), (g), (h) u (k) mhux se jkunu 
obbligatorji biss fil-mument tal-forniment.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħrif obbligatorju dwar l-ikel (pereżempju, id-dettalji mniżżla fl-Artikolu 9(1) u d-dettalji 
obbligatorji addizzjonali għal tipi speċifiċi ta' kategoriji tal-ikel stipulati fl-Anness III) 
għandu jkun disponibbli qabel tiġi konkluża x-xirja. Din l-emenda għandha tiżgura li fil-każ 
ta’ bejgħ mill-bogħod, it-tagħrif obbligatorju kollu dwar l-ikel, inkluż dak meħtieġ mill-
Artikolu 9(1) punti (d), (f), (g), (h) u (k) se jkun disponibbli wkoll meta l-bejgħ ikun ġie 
konkluż. 

Emenda 370
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dettalji previsti fl-Artikolu 9(1) 
punti (d), (f), (g), (h) u (k) mhux se jkunu 
obbligatorji biss fil-mument tal-forniment.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tiżgura li fil-każ ta’ bejgħ mill-bogħod, it-tagħrif obbligatorju kollu, 
inkluż dak meħtieġ mill-Artikolu 9(1) punti (d), (f), (g), (h) u (k) se jkun disponibbli wkoll 
meta l-bejgħ ikun ġie konkluż. 

Emenda 371
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dettalji previsti fl-Artikolu 9(1) 
punti (d), (f), (g), (h) u (k) mhux se jkunu
obbligatorji biss fil-mument tal-forniment.

(b) id-dettalji previsti fl-Artikolu 9(1) 
punti (d), (f), (g), (h) u (j) għandhom ikunu
obbligatorji biss fil-mument tal-forniment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut alkoħoliku ta' xarbiet alkoħoliċi huwa tagħrif importanti ħafna li għandu jkun 
disponibbli għall-konsumaturi li jixtru bl-internet jew b'mail order qabel ma l-prodott 
jintbagħat u jasal. L-istruzzjonijiet għall-użu, madankollu, jinħtieġu biss meta l-ikel jiġi 
kkunsmat, u għalhekk jistgħu jingħataw fil-waqt tal-forniment.

Emenda 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dettalji previsti fl-Artikolu 9(1) 
punti (d), (f), (g), (h) u (k) mhux se jkunu
obbligatorji biss fil-mument tal-forniment.

(b) id-dettalji previsti fl-Artikolu 9(1) punt
(f) għandhom ikunu obbligatorji biss fil-
mument tal-forniment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ħlief għad-data ta' skadenza minima għal kemm l-ikel jibqa' tajjeb, li ma tistax tingħata bil-
quddiem, l-ikel mibgħut permezz tal-bejgħ mill-bogħod għandu jissodisfa l-istess rekwiżiti 
dwar it-tagħrif bħall-ikel mibjugħ fil-ħwienet.

Emenda 373
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 16 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 9(2), l-informazzjoni obbligatorja 
ta' l-ikel għandha tidher f'ilsien mifhum 
faċilment mill-konsumaturi ta' l-Istat 
membru fejn ikel qed jiġi 
kkummerċjalizzat.

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 9(2), l-informazzjoni obbligatorja 
dwar l-ikel għandha tidher fil-lingwa (jew 
lingwi) użata fl-Istat Membru fejn l-ikel 
ikun qed jiġi kkummerċjalizzat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandu jkollhom it-tagħrif dwar l-ikel fil-lingwa tagħhom.

Emenda 374
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fi ħdan it-territorju tagħhom stess, l-
Istati Membri li fihom jinbiegħ l-ikel 
jistgħu jistipulaw li d-dettalji għandhom 
ikunu b’xi waħda mil-lingwa jew lingwi 
uffiċjali tal-Komunità.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Minħabba ż-żieda fil-mobilità tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea, il-proposta tal-
Kummissjoni hija barra minn żmienha. Il-paragrafu 2 għandu għalhekk jitħassar.

Emenda 375
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 16 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi ħdan it-territorju tagħhom stess, l-
Istati Membri li fihom jinbiegħ l-ikel 
jistgħu jistipulaw li d-dettalji għandhom 
ikunu b’xi waħda mil-lingwa jew lingwi 
uffiċjali tal-Komunità.

2. Fi ħdan it-territorju tagħhom stess, l-
Istati Membri li fihom jinbiegħ l-ikel 
jistgħu jistipulaw li d-dettalji għandhom 
ikunu bil-lingwa jew bil-lingwi uffiċjali tal-
Komunità. Madankollu, dawn ir-rekwiżiti 
ma jistgħux iżommu tagħrif obbligatorju 
milli jingħata minflok f’lingwi oħra tal-
UE li l-konsumaturi jkunu jifhmuhom 
faċilment fi Stati Membri partikulari. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li tagħrif obbligatorju dwar l-ikel irid jingħata f'lingwa li l-konsumaturi jifhmuha, ir-
regoli m'għandhomx ifixklu l-moviment ħieles tal-prodotti. Ir-regoli tal-lingwi għandhom 
ikunu flessibbli sabiex jippermettu lill-konsumaturi jircievu tagħrif f’lingwa li, għalkemm ma 
tkunx il-lingwa nattiva, huma jkunu jistgħu jifhmuha xorta waħda mingħajr diffikultà. Il-
każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja appoġġjat din il-flessibilità.

Emenda 376
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx 
iżommu milli d-dettalji jiġu indikati 
b’diversi lingwi.

(3) Il-paragrafu 1 m’għandux iżomm li d-
dettalji jiġu indikati b’diversi lingwi.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti fl-Artikolu 16 imorru lilhinn mid-Direttiva 2000/13/KE (Direttiva dwar l-
Ittikkettar) u l-każistika rilevanti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Ir-rekwiżit għandu jibqa’ l-
użu ta’ lingwa li l-konsumatur ikun jifhimha faċilment. Ismijiet b’lingwa barranija għandhom 
jitħallew ukoll jekk ikunu jinftiehmu. Skont il-prinċipji tal-liġi dwar l-ikel, il-kejl sabiex ikun 
iġġudikat x’inhu faċilment li jinftiehem fi ħdan is-sens ta’ din id-dispożizzjoni huwa dejjem l-
attitudni ġenerali tal-konsumatur medju intelliġenti.

Emenda 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq 
id-dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e), (f) u (l) 
għandhom ikunu obbligatorji.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li prodott jinbiegħ fi fliexken tal-ħġieġ ma jiġġustifikax in-nuqqas tad-dikjarazzjoni 
obbligatorja skont l-Artikolu 9.

Emenda 378
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba (1) Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
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biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e), (f) u (l)
għandhom ikunu obbligatorji.

biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ġiet rifjutata dikjarazzjoni mandatorja dwar in-nutrizzjoni. Fliexken tal-ħġieġ maħsuba biex 
jerġgħu jintużaw, normalment jinbiegħu bħala porzjonijiet individwali (eż. 200 ml jew 250 
ml). L-ispażju disponibbli fuq dawn il-fliexken għall-informazzjoni tat-tikkettar huwa limitat 
ħafna. L-ammont attwali ta’ informazzjoni għandu għalhekk jinżamm, jiġifieri l-isem li bih il-
protott jinbiegħ, il-kwantità netta, l-allerġeni u d-data ta’ kemm iservi l-inqas (ara l-Artikolu 
13(4) tad-Direttiva 200/13/KE (Direttiva dwar l-Ittikkettar)).

Emenda 379
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e), (f) u (l) 
għandhom ikunu obbligatorji.

1. Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a) sa (d), (e), (f), (g) u (l) 
għandhom ikunu obbligatorji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li testendi l-informazzjoni li trid tingħata lill-konsumaturi; 
skont l-emenda għall-Artikolu 9(2).
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Emenda 380
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e), (f) u (l) 
għandhom ikunu obbligatorji.

1. Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (b), (c), (d), (f), (g) u (l) 
għandhom ikunu obbligatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar l-Artikolu 9(1): (b) 'il-lista ta' ingredjenti', (d) 'il-kwantità ta' ċerti 
ingredjenti jew kategoriji ta' ingredjenti' u (g) 'kwalunkwe kundizzjonijiet ta' ħażna speċjali 
jew kundizzjonijiet ta' użu' għandhom ikunu obbligatorji għal prodotti fi fliexken tal-ħġieġ 
maħsuba biex jerġgħu jintużaw.

Emenda 381
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e), (f) u (l) 
għandhom ikunu obbligatorji.

(1) Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e), (f) u (l) 
għandhom ikunu obbligatorji. Id-dettalji 
koperti mill-Artikolu 9(1)(l) jirreferu biss 
għall-informazzjoni koperta mill-Artikolu 
29(1)(a).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fliexken tal-ħġieġ maħsuba biex jerġgħu jintużaw u li huma mmarkati b'mod li ma jistax 
jitħassar, mibjugħa singolarment (eż 200ml jew 250ml) u li għandhom spazju limitat ħafna 
għall-kitba.  F'dan l-ispazju żgħir ma jkunx hemm spazju għall-informazzjoni kompleta dwar 
in-nutrizzjoni.  Għalhekk, l-informazzjoni dwar in-nutriment għandha tkun limitata għal dak li 
huwa relevanti għall-konsumatur – il-valur enerġetiku.

Emenda 382
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e), (f) u (l) 
għandhom ikunu obbligatorji.

1. Fil-każ ta’ fliexken tal-ħġieġ maħsuba 
biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati 
b’mod li ma jitħassrux u li għalhekk 
m’għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-
dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-
Artikolu 9(1) (a), (b), (c), (d), (f), (g) u (l) 
għandhom ikunu obbligatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar l-Artikolu 9(1): (b) 'il-lista ta' ingredjenti', (d) 'il-kwantità ta' ċerti 
ingredjenti jew kategoriji ta' ingredjenti' u (g) 'kwalunkwe kundizzjonijiet ta' ħażna speċjali 
jew kundizzjonijiet ta' użu' għandhom ikunu obbligatorji għal prodotti fi fliexken tal-ħġieġ 
maħsuba biex jerġgħu jintużaw.

Emenda 383
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni skont l-Artikolu 9(1)(l) 
għandha tkun limitata għal informazzjoni 
skont l-Artikolu 29(1)(l).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fliexken tal-ħġieġ maħsuba biex jerġgħu jintużaw u li huma mmarkati b'mod li ma jistax 
jitħassar, li normalment jinbiegħu singolarment (eż 200ml jew 250ml) u li għandhom spazju 
limitat ħafna għall-kitba. M'hemmx spazju għal dikjarazzjoni kompleta ta' nutrizzjoni 
għalhekk, l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandha tkun limitata għall-valur enerġetiku -
li hija l-informazzjoni l-iktar relevanti għall-konsumatur. 

Emenda 384
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

2. Fil-każ tal-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm², jew fliexken ckejknin li l-
akbar tikketta ma tkunx aktar minn 
25cm², id-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduti
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti setturi, b'mod partikulari tal-ispirti, huwa mifrux ħafna l-bejgħ ta' fliexken ċkejknin li 
tipikament ikunu ta' 5 cl. Huwa xieraq li minħabba d-daqs żgħir u l-irwol tagħhom bħala 
‘taster packs’, huma jibbenefikaw ukoll mill-eżenzjoni ta’ ċertu rekwiżiti ta' ttikkettar. 
Madankollu, il-fliexken ma jistgħux jiġu mkejla biex tiġi ddeterminata l-akbar erja tal-wiċċ. 
Għalhekk huwa aktar faċli, speċjalment għall-awtoritajiet tal-infurzar, li l-fattur determinanti 
għal eżenzjoni jkun id-daqs massimu ta' tikketta.
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Emenda 385
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

2. Fil-każ ta' ppakkjar jew ta’ kontenituri li 
l-ikbar wiċċ tagħhom li fuqu jista' jkun 
hemm kitba fih erja ta’ inqas minn 
100 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduti
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Madankollu, biex l-ippakkjar ikun faċli li jinqara, jeħtieġ li jkun hemm eżenzjoni għal kobor 
ta' wiċċ li fih erja sa 100cm2 u mhux biss sa 10cm2. For example a bar has a printable size of 
70 cm2. 

Emenda 386
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

2. Fil-każ ta’ppakkjar jew ta’ kontenituri li 
l-ikbar wiċċ tagħhom li fuqu jista' jkun 
hemm kitba fih erja ta’ inqas minn 
100 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduti
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 54/183 AM\762307MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Madankollu, biex l-ippakkjar ikun faċli li jinqara, jeħtieġ li jkun hemm eżenzjoni għal kobor 
ta' wiċċ li fih erja sa 100cm2 u mhux biss sa 10cm2. For example a bar has a printable size of 
70 cm2. 

Emenda 387
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 100 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduti
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni obbligatorja dalwaqt se tieħu aktar minn 10cm2 ta' spazju. Għalhekk l-
inforamzzjoni għandha tkun obbligatorja biss jekk il-pakkett ikun ta' daqs ta' mill-inqas 
100cm2.

Emenda 388
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ (2) Fil-każ ta' ppakkjar jew ta’ kontenituri 
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kontenituri li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja 
ta’ inqas minn 10 cm2 d-dettalji biss 
elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) 
għandhom ikunu obbligatorji fuq il-pakkett 
jew it-tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

li l-ikbar wiċċ li fuqu jista' jkun hemm 
kitba  fih erja ta’ inqas minn 100 cm2 jew 
il-kwantità netta tkun inqas minn 30g d-
dettalji biss elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(c), (e) u (f) għandhom ikunu obbligatorji 
fuq il-pakkett jew it-tikketta. Id-dettalji 
msemmija fl-Artikolu 9(1) (b) għandhom 
jiġu provduti b’mezzi oħra jew għandhom 
ikunu disponibbli meta jitlobhom il-
konsumatur.

Or. de

Justification

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Emenda 389
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ 
kontenituri li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja 
ta’ inqas minn 10 cm2 d-dettalji biss 
elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) 
għandhom ikunu obbligatorji fuq il-pakkett 
jew it-tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta 
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

2. Fil-każ ta’ ppakkjar jew ta’ kontenituri li 
l-ikbar wiċċ tagħhom li fuqu jista' jkun 
hemm kitba fih erja ta’ inqas minn 50 cm2

d-dettalji biss elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(c), (e) u (f) għandhom ikunu obbligatorji 
fuq il-pakkett jew it-tikketta. Id-dettalji 
msemmija fl-Artikolu 9(1) (b) għandhom 
jiġu provduti b’mezzi oħra jew għandhom 
ikunu disponibbli meta jitlobhom il-
konsumatur.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-daqs ta' pakkett taċ-chewing gum huwa ta' 10 cm². Għal ħafna mill-prodotti ta' dan it-tip, 
ikun impossibbli li tkun stampata l-informazzjoni kollha obbligatorja f'karattri ta' daqs ta' 
3mm fuq wiċċ li fih inqas minn 50 cm².  Id-daqs tal-wiċċ għandu jkun ikbar fil-każ tal-
eċċezzjonijiet.

Emenda 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

2. Fil-każ ta’ ppakkjar jew ta’ kontenituri li 
l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (b), (c), (e) u (f)
għandhom ikunu obbligatorji fuq il-pakkett 
jew it-tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduti 
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' ingredjenti hija ta' tant importanza li għandha tkun preżenti anki fuq il-pakketti ż-
żgħar.

Emenda 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 2. Fil-każ ta’ ppakkjar jew ta’ kontenituri li 

Adlib Express Watermark



AM\762307MT.doc 57/183 PE418.218v01-00

MT

li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Mandakollu, huwa obbligatorju li 
jiġu provduti d-dettalji kollha skont l-
Artikolu 9(1) permezz tal-internet u l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
fil-mument tax-xiri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li prodott huwa ta' daqs żgħir ma jiġġustifikax in-nuqqas tad-dikjarazzjoni obbligatorja
skont l-Artikolu 9.

Emenda 392
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ 
kontenituri li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja 
ta’ inqas minn 10 cm2 d-dettalji biss 
elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) 
għandhom ikunu obbligatorji fuq il-pakkett 
jew it-tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

(2) Fil-każ ta’ ppakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ li fuqu jista' jkun hemm 
kitba fih erja ta’ inqas minn 80 cm2 d-
dettalji biss elenkati fl-Artikolu 9(1) (a),
(c), (e) u (f) għandhom ikunu obbligatorji 
fuq il-pakkett jew it-tikketta. Id-dettalji 
msemmija fl-Artikolu 9(1) (b) għandhom 
jiġu provduti b’mezzi oħra jew għandhom 
ikunu disponibbli meta jitlobhom il-
konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-derogi dwar id-daqs tal-pakketti fil-proposta tal-Kummissjoni la huma realistiċi u lanqas 
fattibbli.
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Emenda 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta’ ppakkjar jew ta’ 
kontenituri li l-ikbar wiċċ tagħhom fih 
erja ta’ inqas minn 25 cm2 id-dettalji dwar 
in-nutrizzjoni skont l-Artikolu 9(1)(l) 
m'għandhomx ikunu obbligatorji fuq il-
pakkett jew it-tikketta. Mandakollu, huwa 
obbligatorju li jiġu provduti d-dettalji 
kollha permezz tal-internet u l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
fil-mument tax-xiri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda tal-Anness IV.  L-ewwel sentenza ttieħdet mill-Anness IV sabiex 
jiddaħħal ir-rekwiżit li jkun hemm dispożizzjoni li tipprovdi għal informazzjoni obbligatorja 
permezz tal-Internet.

Emenda 394
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Mingħajr preġudizzju għal leġiżlazzjoni 
oħra tal-Komunità li tirrikjedi dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni, id-
dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 9(1)(l) 
m'għandhiex tkun obbligatorja għall-ikel 
elenkat fl-Anness IV.

(3) Mingħajr preġudizzju għal leġiżlazzjoni 
oħra tal-Komunità li tirrikjedi dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni, id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni
msemmija fl-Artikolu 9(1)(l) m'għandhiex 
tkun obbligatorja għall-ikel elenkat fl-
Anness IV.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-derogi dwar id-daqs tal-pakketti fil-proposta tal-Kummissjoni la huma realistiċi u lanqas 
fattibbli.

Emenda 395
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' prodott mhux ippakkjat bil-lest, 
inklużi dawk ipprovduti minn caterers 
kbar skond l-Artikolu 2(2)(d), l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 9 kif 
ukoll dik fl-Artikolu 29 mhijiex 
obbligatorja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Premessa 49.

Emenda 396
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-isem tal-ikel għandu jkun l-isem 
ġuridiku tiegħu. Jekk ma jkunx hemm dak 
l-isem, l-isem ta’ l-ikel għandu jkun l-isem 
tradizzjonali tiegħu, jew, jekk ma jkollux 
isem tradizzjonali jew l-isem tradizzjonali 
ma jintużax, għandu jingħata l-isem 
deskrittiv ta’ l-ikel.

(1) L-isem tal-ikel għandu jkun l-isem 
provdut fil-leġiżlazzjoni relevanti. Jekk ma 
jkunx hemm dak l-isem, l-isem tal-ikel 
għandu jkun l-isem tradizzjonali tiegħu, 
jew, jekk ma jkollux isem tradizzjonali jew 
l-isem tradizzjonali ma jintużax, għandu 
jingħata l-isem deskrittiv tal-ikel.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Bidla lingwistika f'konformità mat-terminoloġija użata fid-Direttiva dwar l-Ittikkettar 
2000/13/KE. 

Emenda 397
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar kif 
għandu jintuża’ l-isem ta’ l-ikel u d-dettalji 
li għandu jkollu miegħu huma stipulati fl-
Anness V.

(2) Għandu jitħalla jintuża fl-Istat 
Membru fejn isir ir-reklamar l-isem tal-
ikel li bih il-prodott jiġi fabbrikat 
legalment u mibjugħ fl-Istat Membru tal-
produzzjoni.
Madankollu, meta l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet l-oħra ta’ din id-Direttiva, 
b’mod partikolari dawk dwar l-
informazzjoni obbligatorja, ma 
jippermettux lill-konsumaturi fl-Istat 
Membru fejn isir ir-reklamar biex isiru 
jafu n-natura vera tal-prodott tal-ikel u 
biex jiddistingwuh minn prodott tal-ikel li 
miegħu jista’ jiġi mħawwad, l-isem tal-
ikel għandu jkollu miegħu informazzjoni 
oħra deskrittiva li għandha tidher ħdejn l-
isem tal-ikel.
(2a) F’każijiet rari, l-isem tal-ikel tal-Istat 
Membru tal-produzzjoni m'għandux 
jintuża’ fl-Istat Membru tal-bejgħ meta l-
ikel li hu jsemmi jkun differenti, fir-
rigward tal-kompożizzjoni jew il-
fabbrikazzjoni tiegħu, mill-ikel magħruf 
taħt dak l-isem, meta d-dispożizzjonijiet 
tal-punt 2, subparagrafi mhumiex 
biżżejjed biex jassiguraw, fl-Istat Membru 
tal-bejgħ, li tingħata informazzjoni 
korretta lill-konsumatur.
(2b) L-ebda trejdmark, isem tad-ditta jew 
isem ornamentali ma jista’ jiġi sostitwit 
flok l-isem tal-ikel li biħ jinbiegħ il-
prodott.
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(2c) L-isem tal-ikel li biħ jinbiegħ il-
prodott għandu jinkludi jew ikollu miegħu 
d-dettalji dwar il-kondizzjoni fiżika tal-
ikel jew it-trattament speċifiku li jkun 
għadda minnu (per eżempju, bit-trab, 
imnixxef iffriżat, iffriżat għal kollox, 
konċentrat, affumikat) fil-każijiet kollha 
fejn jekk dik l-informazzjoni titħalla barra 
tista' tħawwad il-moħħ tal-konsumatur.
(2d) Kull prodott tal-ikel li jkun ġiet trattat 
b’radjazzjoni jonizzanti għandu jkun 
immarkat bħala 'irradjat' jew 'trattat 
b’radjazzjoni jonizzanti'.
(2e) L-Anness V jinkludi rekwiżiti 
speċifiċi rigward l-għoti ta’ isem 
ta'‘laħam ikkapuljat’. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-għan tas-'Simplifikazzjoni u Regolamentazzjoni Aħjar', id-dispożizzjonijiet 
dwar l-isem li bih jinbiegħ prodott tal-ikel għandhom ikunu koperti minn artikolu fit-test tar-
Regolament (Artikolu 18 f'dan il-każ). Ir-reġoli eżistenti fid-Direttiva 2000/13/KE (Direttiva 
dwar l-Ittikkettar) kienu ċari u mingħajr ambigwitajiet u għandhom għalhekk jintużaw (ara l-
Artikolu 5).

Emenda 398
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-

imħassar   

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 62/183 AM\762307MT.doc

MT

Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għat-tikkettjar ta' l-ingredjenti. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati, skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumaturi jkunu infurmati wkoll dwar l-ingredjenti li jinsabu fix-xorb 
alkoħoliku. Dan huwa ta' importanza partikulari speċjalment għall-konsumaturi li, 
pereżempju, jbatu minn dijabete.

Emenda 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport 

imħassar
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b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għat-tikkettjar ta' l-ingredjenti. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati, skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm regoli speċjali għax-xorb alkoħoliku minħabba li l-konsumaturi 
għandhom ikunu infurmati dwar il-kwantità u l-kwalità tan-nutrijenti prinċipali f'dawk ix-
xarbiet, bħall-karboidrati u l-ammont totali ta' enerġija.

Emenda 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għat-tikkettjar ta' l-ingredjenti. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 

imħassar
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għandhom jiġu adottati, skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3); 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-għan ta’ dan ir-regolament hu livell għoli ta’ saħħa tal-konsumatur, hu 
inkonċepibbli għalfejn ix-xarbiet alkoħoliċi, b'mod partikulari, għandu jkollhom vantaġġ u 
jiġu eżentati mir-rekwiżiti ta' ttikkettar.  

Emenda 401
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għat-tikkettjar ta' l-ingredjenti. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati, skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3); 

imħassar

Or. en
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Emenda 402
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru [… ] ta' [… tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

(b) Xorb li fih aktar minn 1.2 % tal-volum 
f’alkohol. Il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport wara [ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] dwar 
l-applikazzjoni tal-Artikolu 19 dwar dawn 
il-prodotti u tista' takkumpanja dan ir-
rapport b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw 
ir-regoli għat-ttikkettar tal-ingredjenti. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati, skont il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-
Artikolu 49(3);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet indaqs, ix-xorb alkoħoliku kollu għandu jitqies bl-istess 
mod sabiex ikun evitat tifrigħ antikompetittiv. 
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Emenda 403
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

(e) xorb alkoħoliku. Il-Kummissjoni 
għandha tipproduċi rapport wara [ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] dwar l-applikazzjoni tal-
Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
ttikkettjar tal-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skont il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk l-inbid, il-birra u l-ispirti jkunu eżentati, iżda xorb alkoħoliku ieħor ma jkunx, l-
armonizzazzjoni fl-industrija tkun impossibbli. Dan jiffavorixxi ċerti prodotti u jkun ta' 
diskriminazzjoni għal oħrajn. Jgħawweġ il-kompetizzjoni jqarraq il-konsumaturi rigward l-
ingredjenti rispettivi ta' prodotti differenti.
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Emenda 404
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3); 

(e) l-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 19 dwar l-inbid u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
ttikkettjar tal-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skont il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda se tiżgura li l-konsumaturi jkunu infurmati dwar l-ingredjenti li ntużaw fil-
produzzjoni tal-birra u l-ispirti. Hemm differenzi kbar fl-ingredjenti wżati f'dawn il-prodotti. 
Pereżempju fil-birra, ħafna mix-xgħir jista' jiġi sostitwit mill-qamħ. Il-Premessa 27 tistipula li 
x-xarbiet alkoħoliċi għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-ingredjenti tagħhom bil-għan 
li jipprovdu lill-konsumaturi bl-informazzjoni meħtieġa biex jieħdu deċiżjoni motivata. Din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-birra u l-ispirti.
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Emenda 405
Graham Watson, Jules Maaten

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għat-tikkettajr tal-ingredjenti. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati, skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

(e) (e) inbid kif definit fir-Regolamenti tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 u Nru 
1601/1991, inbid tal-frott kif imsemmi fl-
Anness VII C.2 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, is-sidru, il-
meraq imħemmer tal-lanġas, ix-xarbiet 
alkoħoliċi magħmula mill-għasel, u x-
xarbiet l-oħra kollha msemmija qabel 
kemm aromatiċizzati u kemm le, birra, u 
spirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
tad-denominazzjoni ġeografika tal-ispirti 
u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru1576/89.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun evitata d-diskriminazzjoni tal-inbid tal-frott, tal-inbid aromatiċizzat jew tal-
meraq imħemmer tal-lanġas, li huma xarbiet ta' alkoħol iffermentat bħall-inbid u l-birra.
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Emenda 406
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

(e) Kategoriji ta' inbid kif definiti fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008, prodotti kif definiti fir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 1601/91 u 
prodotti simili miksuba minn frott li mhux 
għeneb, birra u spirti kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill; huwa 
propost li t-terminoloġija tinbidel meta r-
regolamenti dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq tal-inbid u l-ispirti jiġu 
adottati. Il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport wara [ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] 
dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 19 dwar 
dawn il-prodotti u tista' takkumpanja dan 
ir-rapport b'miżuri speċifiċi li 
jiddeterminaw ir-regoli għat-tikkettar tal-
ingredjenti. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati, skont il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-
Artikolu 49(3);

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li t-terminoloġija tinbidel meta r-regolamenti dwar l-organizzazzjoni komuni 
tas-suq tal-inbid u l-ispirti jiġu adottati.
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Emenda 407
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

(e) l-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, għall-
prodotti tal-inbid kif definiti fir-
Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 u 1601/1991, għall-birra tal-
frott, għall-birra, u għall-ispirti kif definiti 
fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 
110/2008 tal-15 ta' Jannar 2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' spirti, u 
għal xorb alkoħoliku ieħor. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
ttikkettjar tal-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xorb alkoħoliku ġeneralment m'għadux jaqa' taħt dan ir-regolament, iżda jeħtieġ 
regolazzjoni speċjali. F'dan ir-rigward, l-ewwel iridu jiġu ċċarati għadd ta' kwistjonijiet 
fundamentali, peress li, pereżempju, fil-każ ta' spirti ammont ta' referenza ta' 100 ml għall-
indikazzjonijiet ta' nutrijenti jkun problematiku ħafna, u ħafna nutrijenti li jinsabu fl-ikel 
huma nieqsa mix-xorb alkoħoliku.  
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Emenda 408
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89.

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 sax- xarbiet 
aromatiċizzati bbażati fuq l-inbid u 
koktejls ta’ prodotti tal-inbid 
aromatiċizzat, kif definit fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1601/1991, inbid tal-
frott kif imsemmi fl-Anness VII C.2 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1493/1999, is-sidru, il-meraq imħemmer 
tal-lanġas, ix-xarbiet alkoħoliċi 
magħmula mill-għasel, u x-xarbiet l-oħra 
kollha msemmija qabel kemm 
aromatiċuzzati u kemm le, birra, u ispirti 
kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
tad-denominazzjoni ġeografika tal-ispirti 
u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru1576/89.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun evitata d-diskriminazzjoni tal-inbejjed tal-frott, tal-inbejjed aromatiċizzati, tas-
sidru, tal-meraq imħemmer tal-lanġas, tax-xarbiet alkoħoliċi magħmula mill-għasel, kemm 
aromatiċizzati u kemm le, li huma xarbiet alkoħoliċi fermentati bħall-inbejjed u l-birer.
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Emenda 409
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – point e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3);

(e) inbid u prodotti tal-inbid kif definit fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
497/2008 tas-29 ta’ April 2008, fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1601/1991 tal-10 ta’ Ġunju 1991, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
ttikkettar tal-ingredjenti. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi 
jissuplimentawh għandhom jiġu adottati 
meta jkun meħtieġ skont il-proċeduri li 
ġejjin:
(a) fir-rigward ta’ prodotti imsemmija fl-
Artikolu1 (2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 tad-29 ta’ April 2008 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq 
tal-inbid (1), skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 113(1) ta’ dan ir-Regolament;
(b) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1601/91 tal-10 ta' Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
cocktails aromatizzati magħmula mill-
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prodotti tal-inbid, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak ir-
Regolament;
(c) fir-rigward ta’ prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni l-ittikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tax-xorb bl-ispirtu u li jħassar 
r-Regolament (KEE) Nru 1567/89 (3), 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu X 
ta' dak ir-Regolament;;
(d) fir-rigward ta’ prodotti oħra, skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3)

Or. en

Emenda 410
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – point e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 

(e) inbid u prodotti tal-inbid kif definiti fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
497/2008 tas-29 ta’ April 2008 u fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1601/1991 tal-10 ta’ Ġunju 1991, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb bl-
ispirtu u li jħassar ir-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta'l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
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essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3);

speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
ttikkettar tal-ingredjenti. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom 
jiġu adottati meta jkun meħtieġ skont il-
proċeduri li ġejjin:
(a) fir-rigward ta’ prodotti imsemmija fl-
Artikolu1(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 tad-29 ta’ April 2008 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq 
tal-inbid (1), skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 113(1) ta’ dan ir-Regolament;
(b) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1601/91 tal-10 ta' Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
koktejls aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak ir-
Regolament;
(c) fir-rigward ta’ prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni l-ittikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tax-xorb bl-ispirtu u li jħassar 
r-Regolament (KEE) Nru 1567/89 (3), 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu X 
ta' dak ir-Regolament;;
(d) rigward prodotti oħra, skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għall-eżenzjoniiet pprovduti għall-Inbejjed għandha 
tiġi emendata sabiex tiżgura li l-prodotti kollha tal-inbid definiti u regolati skond ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 1601/1991 ikunu eżenti mill-obbligu li jagħmlu lista tal-
ingredjenti u li jipprovdu dikjarazzjoni nutrittiva. Il-prodotti tal-inbid huma definiti u regolati 
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permezz tar-Regolament (KE) 479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-organizzazzjoni komuni 
tas-suq tal-inbid u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1601/1991 tal-10 ta’ Ġunju 1991 dwar 
inbejjed aromatizzati u prodotti oħra bbażati fuq l-inbid.

Emenda 411
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 479/2008 tad-29 April 
2008, birra, u ispirti kif definiti fl-
Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
ttikkettar tal-ingredjenti. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom 
jiġu adottati meta jkun meħtieġ skont il-
proċeduri li ġejjin:
-(i) rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsll (KE) Nru 
479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, 
skont il-proċedura ta' mmaniġġjar 
stipulata fl-Artikolu 113(1) ta' dak ir-
Regolament;
-(ii) rigward l-ispirti definiti fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
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deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tal-ispirti, skont il-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 25(2) ta' 
dak ir-Regolament;
-(iii) rigward xorb alkoħoliku ieħor, skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri tekniċi għall-kwistjonijiet kollha marbuta mat-ttikkettar tal-inbid għandhom 
jitqiesu fi ħdan regoli speċifiċi bħall-Organizzazzjoni tas-Suq Komuni (CMO).

Fid-dawl tan-natura eżawrjenti tar-regoli tal-Organizzazzjoni tas-Suq Komuni, li jkopru l-
forom kollha ta' preżentazzjoni u ttikkettar tal-inbid, trid tinżamm l-għażla li jiġu definiti 
regoli lokali fuq il-bażi ta' regoli ta' komitoloġija speċifiċi stipulati mis-CMO tal-Inbid.

Emenda 412
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Artikolu 21—parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kostitwenti li ġejjin ta’ xi ikel 
m'għandhomx ikunu meħtieġa li jiddaħħlu 
fil-lista ta' ingredjenti:

Il-kostitwenti li ġejjin ta’ xi ikel m'għandux 
ikun meħtieġ li jiddaħħlu fil-lista ta' 
ingredjenti, sakemm il-kostitwenti jkunu 
mdaħħla fl-Anness III::

Or. en
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Emenda 413
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kostitwenti li ġejjin ta’ xi ikel 
m'għandhomx ikunu meħtieġa li jiddaħħlu 
fil-lista ta' ingredjenti:

The following shall not be regarded as 
ingredients of a food:

(a) il-kostitwenti ta’ xi ingredjent li ġew 
temporanjament separati waqt il-proċess 
ta’ fabbrikazzjoni u ddaħħlu mill-ġdid 
aktar tard iżda mhux aktar mill-
proporzjonijiet oriġinali tagħhom;

(a) il-kostitwenti ta’ xi ingredjent li ġew 
temporanjament separati waqt il-proċess 
ta’ fabbrikazzjoni u ddaħħlu mill-ġdid 
aktar tard iżda mhux aktar mill-
proporzjonijiet oriġinali tagħhom;

(b) addittivi ta’ l-ikel u enżimi: (b) addittivi ta’ l-ikel u enżimi:
(i) li jinsabu biss f'xi ikel partikolari 
minħabba l-fatt li kienu jinsabu f’xi 
ingredjent jew ingredjenti ta’ dak l-ikel, 
dejjem jekk m'għandhomx xi funzjoni 
teknoloġika fil-prodott lest; or

(i) li jinsabu biss f'xi ikel partikolari 
minħabba l-fatt li kienu jinsabu f’xi 
ingredjent jew ingredjenti ta’ dak l-ikel, 
dejjem jekk m'għandhomx xi funzjoni 
teknoloġika fil-prodott lest; or

(ii) li jintużaw bħala għajnuniet fl-
ipproċessar;

(ii) li jintużaw bħala għajnuniet fl-
ipproċessar;

(c) sustanzi użati fil-kwantitajiet meħtieġa 
bilfors bħala solvents jew mezzi għal 
sustanzi nutrizzjonali, addittivi ta’ l-ikel 
jew ħwawar;

(c) sustanzi użati fil-kwantitajiet 
strettament meħtieġa bħala solventi jew 
mezzi għal mikrokulturi, addittivi tal-ikel, 
sustanzi li jagħtu t-togħma, enżimi jew 
sustanzi oħra bi skop psikoloġiku jew 
tekniku;

(d) sustanzi li mhumiex addittivi ta’ l-ikel 
iżda li huma użati bl-istess mod u bl-istess 
għan bħall-għajnuniet għall-ipproċessar u 
xorta għadhom jinsabu fil-prodott lest, anki 
jekk f’forma mibdula;

(d) sustanzi li mhumiex addittivi ta’ l-ikel 
iżda li huma użati bl-istess mod u bl-istess 
għan bħall-għajnuniet għall-ipproċessar u 
xorta għadhom jinsabu fil-prodott lest, anki 
jekk f’forma mibdula;

(e) ilma: (e) ilma:

(i) fejn l-ilma hu użat biss waqt il-proċess 
ta’ fabbrikazzjoni għall-ħolqien mill-ġdid 
ta’ ingredjent użat f’forma konċentrata jew 
deidrata; jew

(i) fejn l-ilma hu użat biss waqt il-proċess 
ta’ fabbrikazzjoni għall-ħolqien mill-ġdid 
ta’ ingredjent użat f’forma konċentrata jew 
deidrata; jew

(ii) fil-każ ta’ mezz likwidu li mhux 
normalment ikkonsmat.

(ii) fil-każ ta’ mezz likwidu li mhux 
normalment ikkonsmat.

Or. de
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Justification

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Emenda 414
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 22 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kull ingredjent imniżżel fl-Anness II 
jew kull sustanza li toriġina minn xi 
ingredjent imniżżel f’dak l-Anness, dejjem 
skond l-eċċessjonijiet tiegħu kif hemm 
provdut f’dak l-Anness, għandu jkun 
indikat fuq it-tikketta b’referenza preċiża 
għall-isem ta’ l-ingredjent.

(1) Kull ingredjent imniżżel fl-Anness II 
jew kull sustanza li toriġina minn xi 
ingredjent imniżżel f’dak l-Anness, dejjem 
skont l-eċċezzjonijiet tiegħu kif hemm 
provdut f’dak l-Anness, għandu jkun 
indikat fuq il-lista tal-ingredjenti b'mod is-
sustanzi li jikkawżaw allerġiji jew 
intolleranzi jiġu rikonoxxuti mill-ewwel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, biex ikun ċar li l-ismijiet tal-ingredjenti għandhom jintgħażlu b'mod li min ibati 
minn allerġiji jkun jista' jagħraf il-potenzjal ta' allerġija tal-ingredjenti. 

Emenda 415
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kull ingredjent imniżżel fl-Anness II 
jew kull sustanza li toriġina minn xi 

(1) Kull ingredjent imniżżel fl-Anness II 
jew kull sustanza li toriġina minn xi 
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ingredjent imniżżel f’dak l-Anness, dejjem 
skond l-eċċessjonijiet tiegħu kif hemm 
provdut f’dak l-Anness, għandu jkun 
indikat fuq it-tikketta b’referenza preċiża 
għall-isem ta’ l-ingredjent.

ingredjent imniżżel f’dak l-Anness, dejjem 
skont l-eċċezzjonijiet tiegħu kif hemm 
provdut f’dak l-Anness, għandu jkun 
indikat fuq il-lista tal-ingredjenti b'mod li 
dawk li jixtru l-prodott jirrikonoxxu mill-
ewwel il-potenzjal tiegħu għall-allerġiji 
jew għall-intolleranzi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, biex ikun ċar li l-ismijiet tal-ingredjenti għandhom jintgħażlu b'mod li min ibati 
minn allerġiji jkun jista' jagħraf il-potenzjal ta' allerġija tal-ingredjenti. 

Emenda 416
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull ingredjent imniżżel fl-Anness II 
jew kull sustanza li toriġina minn xi 
ingredjent imniżżel f’dak l-Anness, dejjem 
skond l-eċċessjonijiet tiegħu kif hemm 
provdut f’dak l-Anness, għandu jkun 
indikat fuq it-tikketta b’referenza preċiża 
għall-isem ta’ l-ingredjent.

1. Kull ingredjent imniżżel fl-Anness II 
jew kull sustanza li toriġina minn xi 
ingredjent imniżżel f’dak l-Anness, dejjem 
skond l-eċċessjonijiet tiegħu kif hemm 
provdut f’dak l-Anness, għandu jkun 
indikat fuq it-tikketta b’referenza preċiża 
għall-isem ta’ l-ingredjent jew is-sustanza 
li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar ta’ sustanzi li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi minflok l-ingredjent li jkun fih 
sustanza bħal din huwa iktar ċar u iktar effettiv.
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Emenda 417
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 22 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk meħtieġ, jistħgu jiġu adottati 
regoli dettaljati għall-preżentazzjoni tal-
indikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 
1:
-(a) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 tad-29 ta' April 2008 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq 
tal-inbid, skont il-proċedura ta' 
mmaniġġjar  stipulata fl-Artikolu 113(1) 
ta' dak ir-Regolament;
-(b) fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1601/91 tal-10 ta’ Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ inbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromattizzat u 
koktejls ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat, 
skont il-proċedura ta' mmaniġġjar 
stipulata fl-Artikolu 13 ta’ dan ir-
Regolament;
-(c) rigward l-ispirti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-ispirti, 
skont il-proċedura regolatorja msemmija 
fl-Artikolu 25(2) ta' dak ir-Regolament;
-(d) as regards other alcoholic beverages, 
in accordance with the regulatory 
procedure referred to in Article 49(2).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri tekniċi għall-kwistjonijiet kollha marbuta mat-ttikkettar tal-inbid għandhom 
jitqiesu fi ħdan regoli speċifiċi bħall-Organizzazzjoni tas-Suq Komuni (CMO).

Fid-dawl tan-natura eżawrjenti tar-regoli tal-Organizzazzjoni tas-Suq Komuni, li jkopru l-
forom kollha ta' preżentazzjoni u ttikkettar tal-inbid, trid tinżamm l-għażla li jiġu definiti 
regoli lokali fuq il-bażi ta' regoli ta' komitoloġija speċifiċi stipulati mis-CMO tal-Inbid.

Emenda 418
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Artikolu 22 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ix-xarbiet alkoħoliċi għandu jkollhom 
twissija għan-nisa tqal skont l-Anness 
III.*

Or. en

Emenda 419
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-indikazzjoni tal-kwantità ta’ xi 
ingredjent jew kategorija ta’ ingredjenti 
użati fil-fabbrikazzjoni jew preparazzjoni 
ta’ xi ikel għandha tkun meħtieġa meta:

1. Il-kwantità ta’ ingredjent jew ta’ 
kategorija ta’ ingredjenti użata fil-
manifattura jew fil-preparazzjoni ta’ 
prodott tal-ikel għandha tkun dikjarata 
skont dan l-Artikolu.

2. L-indikazzjoni msemmija f’paragrafu 1 
għandha tkun obbligatorja:

(a) l-ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti konċernati jidhru fl-isem tal-
ikel jew normalment huma assoċjati ma' 
dak l-isem mill-konsumatur; jew

(a) l-ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti konċernati jidhru fl-isem tal-
ikel jew normalment huma assoċjati ma' 
dak l-isem mill-konsumatur; jew

(b) l-ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti konċernati huma enfasizzati 

(b) l-ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti konċernati huma enfasizzati 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 82/183 AM\762307MT.doc

MT

fuq it-tikkettjar bi kliem, stampi jew 
grafika; jew

fuq it-tikkettjar bi kliem, stampi jew 
grafika; jew

(c) l-ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti konċernati huma essenzjali biex 
jikkaratterizzaw xi ikel u jiddistingwuh mill-
prodotti li magħhom jista’ jiġi mfixkel 
minħabba ismu jew id-dehra tiegħu.

(c) l-ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti konċernati huma essenzjali 
biex jikkaratterizzaw xi ikel u 
jiddistingwuh mill-prodotti li magħhom 
jista’ jiġi mfixkel minħabba ismu jew id-
dehra tiegħu; jew

2. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-
paragrafu 1 billi żżid każijiet oħra. Dawk 
il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

(d) fil-każijiet determinati skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 49(2).

3. Regoli tekniċi biex jiġi applikat il-
paragrafu 1, inkluż każijiet speċifiċi fejn 
l-indikazzjoni kwantitattiva mhix se tkun 
meħtieġa fil-każ ta’ ċerti ingredjenti, 
huma stipulati fl-Anness VII.

3. Il-paragrafu 2 ma għandux japplika 
għal:

(a) ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti:
li l-piż nett mingħajr ilma tagħhom li jkun 
indikat skont l-Artikolu 8 (4) jew
il-kwantitajiet li kienu diġà obbligatorji fuq 
l-ittikkettar skont id-dispożizzjonijiet 
Komunitarji, jew
li huma użati fi kwantitajiet żgħar għall-
finijiet ta’ ħwawar, jew
li, filwaqt li jidhru bl-isem li bih il-prodott 
tal-ikel jinbiegħ, mhumiex b'mod li 
jikkontrollaw l-għażla tal-konsumatur fil-
pajjiż ta’ kummerċjalizzazzjoni minħabba 
li l-varjazzjoni fil-kwantità mhix essenzjali 
biex tikkaratterizza l-prodott tal-ikel jew 
minħabba li ma tiddistingwihx minn ikel 
simili. F’każijiet ta’ dubju għandu jkun 
deċiż mill-proċedura stipulata fl-Artikolu 
49(2) jekk il-kundizzjonijiet stipulati f’dan 
l-inċiż ġewx sodisfatti;
(b) fejn id-dispożizzjonijiet Komunitarji 
speċifiċi jistipulaw b’mod preċiż il-kwantità 
ta' xi ingredjent jew kategorija ta' 
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ingredjenti mingħajr ma jaħsbu għall-
indikazzjoni tiegħu fuq it-tikkettjar;
(c) fil-każijiet imsemmija fir-raba’ u l-
ħames premessa tal-Artikolu 6(5);
(d) fil-każijiet determinati skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 49(2).
4. Il-kwantità indikata tkun imfissra 
bħala persentaġġ, li għandha 
tikkorrispondi mal-kwantità tal-ingredjent 
jew ingredjenti meta jintuża’/jintużaw. 
Madanakollu, d-dispożizzjonijiet tal-
Komunità jistgħu jippermettu derogi minn 
dan il-prinċipju għal ċertu prodotti ta' 
ikel. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu adottati skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 49(2).
5. L-indikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tidher jew fl-isem jew eżatt ħdejn 
l-isem li bih ikun qed jinbigħ il-prodott tal-
ikel jew fil-lista ta' ingredjenti 
b'konnessjoni mal-ingredjent jew mal-
kategorija ta' ingredjenti kkonċernati.
6. Dan l-Artikolu għandu japplika 
mingħajr ħsara għar-regoli tal-Komunità 
dwar l-ittikkettar tan-nutrizzjoni fuq il-
prodotti tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali kif propost hawn u iktar tard mhix appoġġjata. Id-
dispożizzjonijiet fl-Anness huma elementi fundamentali tad-dispożizzjoni legali u mhux 
sempliċiment teknikalitajiet li għandhom jitressqu fl-Annessi. Fl-interess, b'mod speċjali, tal-
koerenza u l-applikabilità tat-test, għandhom jitressqu fl-Anness biss teknikalitajiet reali. L-
istess kumment u ġustifikazzjoni japplikaw għal Artikoli 18 u 25.
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Emenda 420
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kwantità netta ta’ xi ikel għandha tiġi 
mfissra, bl-użu ta’ litri, ċentrilitri, millilitri, 
kilogrammi jew grammi, kif jixraq:

1. Il-kwantità netta ta’ xi ikel għandha tiġi 
mfissra, bl-użu ta’ litri, ċentrilitri, millilitri, 
kilogrammi jew grammi jew skont kif 
definit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, kif 
jixraq:

(a) f’unitajiet ta’ likwidu fil-każ tal-
likwidi;
(b) f’unitajiet ta’ piż fil-każ ta’ prodotti 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li l-likwidi jinbiegħu f'millilitri etċ u l-affarijiet solidi f'massa hija restrittiva ħafna. 
Hemm ħafna eżempji ta' likwidi li jibiegħu bil-piż (l-għasel u l-yoghurt) u solidi li jibiegħu 
bil-volum.

Emenda 421
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kwantità netta ta’ xi ikel għandha tiġi 
mfissra, bl-użu ta’ litri, ċentrilitri, millilitri, 
kilogrammi jew grammi, kif jixraq:

(1) Il-kwantità netta ta’ xi ikel għandha tiġi 
mfissra, bl-użu ta’ litri, ċentrilitri, millilitri, 
kilogrammi jew grammi, kif jixraq:

(a) f’unitajiet ta’ likwidu fil-każ tal-likwidi; (a) f’unitajiet ta’ likwidu fil-każ tal-likwidi 
fl-ambitu tat-tifsira tad-Direttiva tal-
Kunsill 85/339/KEE tas-27 ta’ Ġunju 
1985 dwar il-kontenituri ta’ likwidi għall-
konsum tal-bniedem;

(b) f’unitajiet ta’ piż fil-każ ta’ prodotti 
oħra.

(b) f’unitajiet ta’ piż fil-każ ta’ prodotti 
oħra.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Aġġustament lingwistiku biex tkun żgurata l-konsistenza mat-terminoloġija attwali tad-
Direttiva 2000/13/KE (Direttiva dwar l-Ittikkettar).

Il-paragrafu 1 għandu jkun iktar speċifiku, minħabba li għal ċertu prodotti (inklużi ketchup, 
zlazi, mayonnaise, ġelat u ħwawar), fil-prattika, hemm inċertezza legali dwar il-linja li 
tissepara ‘s-solidu’ u ‘l-likwidu’.

Emenda 422
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn l-indikazzjoni ta’ ċertu tip ta’ 
kwantità (pereżempju l-kwantità 
nominali, il-kwantità minima, il-kwantità 
medja) hi meħtieġa bid-dispożizzjonijiet 
Komunitarji jew, fejn m’hemm xejn, bid-
dispożizzjonijiet nazzjonali, din il-
kwantità għandha titqies bħala l-kwantità 
netta għall-finijiet ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li l-likwidi jinbiegħu f'millilitri etċ u l-affarijiet solidi f'massa hija restrittiva ħafna. 
Hemm ħafna eżempji ta' likwidi li jibiegħu bil-piż (l-għasel u l-yoghurt) u solidi li jibiegħu 
bil-volum.
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Emenda 423
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ikel li, minn punt di vista 
mikrobijoloġiku, imur malajr ħafna u 
għalhekk wara perjodu taż-żmien qasir 
x’aktarx jista’ jkun ta’ periklu imminenti 
għal saħħet il-bniedem, id-data ta’ kemm 
iservi l-inqas għandha tinbidel bid-data ‘sa 
meta għandu jintuża’. 

1. Id-data ta’ durabiltà minima ta’ xi 
prodott tal-ikel għandha tkun id-data sa 
meta l-ikel jibqa' jżomm il-karatteristiċi 
speċifiċi tiegħu jekk ikun maħżun sew. 
Hija għandha tkun indikata skont il-
paragrafi minn 2 sa 5.

2. Id-data adattata għandha tiġi mfissra 
skond l-Anness IX.

2. Id-data għandu jkollha quddiemha l-
kliem:
- ‘Uża qabel ...’ fejn id-data tinkludi 
indikazzjoni tal-ġurnata,
- ‘Uża qabel l-aħħar ta’ ...’ f’każijiet oħra.

3. Il-mod ta’ kif tiġi indikata d-data ta’ 
kemm iservi l-inqas imsemmija fil-punt 1(ċ) 
tal-Anness IX tista’ tiġi speċifikata skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2).

3. Il-kliem imsemmija fil-paragrafu (2) 
għandhom ikunu akkumpanjati minn:

- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq lit-
ittikkettar.
Jekk hemm bżonn, dawn id-dettalji 
għandu jkollhom warajhom deskrizzjoni 
tal-kondizzjonijiet tal-ħżin li jridu jiġu 
osservati jekk il-prodott irid jinżamm 
għall-perjodu speċifikat.
4. Id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, 
ix-xahar u s-sena f’forma kronoloġika 
mhux kodifikata.
Iżda, fil-każ tal-ikel:
- li ma jżommx għal aktar minn tliet xhur, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tal-
ġurnata u x-xahar,
- li jżomm għal aktar minn tliet xhur iżda 
mhux għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tax-
xahar u tas-sena,
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- li jżomm għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tas-
sena.
Il-mod kif tkun indikata d-data tista’ tkun 
specificata skont il-proċedua stipulata fl-
Artikolu 20(2).
5. Suġġett għad-dispożizzjonijiet 
Komunitarji li jimponu tipi oħra ta’ 
indikazzjoni tad-data, m’għandhiex tkun 
meħtieġa indikazzjoni tad-data tad-
durabilità minima għal:
- frott u ħaxix frisk, inkluż patata, li ma 
tqaxxritx, ma tqattgħetx jew ma ġietx 
trattatta b'mod simili. Din id-deroga 
m'għandhiex tapplika għal żerriegħa li 
qed tarmi u prodotti simili bħal legumi 
tal-isprouts,
- inbid, inbid tal-likur, inbid bil-gass, 
inbid aromatizzat u prodotti simili 
miksuba mill-frott minbarra l-għeneb u s-
sidru, il-meraq imħemmer tal-lanġas, u x-
xorb alkoħoliku magħmul mill-għasel, ix-
xarbiet kollha li diġà ssemmew kemm jekk 
huma aromatizzati u kemm jekk 
mhumiex, li huma parti mill-Kodiċi CN 
2206 00 91, 2206 00 93 u 2206 00 99 u 
mmanifatturati mill-għeneb u mill-għeneb 
magħsur,
- xarbiet li fihom 10% jew aktar bil-volum 
ta’ alkoħol,
- xarbiet mhux alkoħoliċi (softdrinks), 
meraq tal-frott, nettari tal-frott u xarbiet 
alkoħoliċi f’kontenituri individwali ta’ 
iktar minn 5 litri intenzjonati biex ifornu 
lill-katerers li jixtru bil-bulk,
- oġġetti magħmula mill-furnara jew mill-
kokijiet tal-ikel moħmi li, minħabba n-
natura tal-kontenut tagħhom, 
normalment jiġu kkunsmati fi żmien 24 
siegħa mindu jintgħamlu,
- ħall,
- melħ tat-tisjir,
- zokkor sħiħ,
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- prodotti tal-pasti magħmula kważi għal 
kollox minn zokkor bil-ħwawar u/jew 
ikkulurit,
- chewing gums u prodotti simili li 
jintmagħdu,
porzjonijiet individwali ta’ġelat.
(2) Id-data ‘uża sa’ għandha tiġi indikata 
kif ġej:
(a) Din għandu jkollha qabilha l-kelmiet 
‘uża sa ...’:
(b) Il-kliem fil-punt (a) għandu jkun 
akkumpanjat minn:
1. jew id-data nfisha, jew
2. referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
Dawk id-dettalji għandu jkollhom 
magħhom deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet 
dwar il-ħażna li jridu jiġu osservati.
(c) Id-data għandha tikkonsisti fil-
ġurnata, ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-
sena, f'dik l-ordni u f'forma mhux 
kodifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni għandha tirregola kemm id-durabilità minima u kemm id-data ‘uża sa’ 
b’mod li jinftiehem u f’post wieħed. Id-dispożizzjonijiet fl-Anness huma elementi fundamentali 
tad-dispożizzjoni legali u mhux sempliċiment teknikalitajiet. 
Is-sidru, il-meraq imħemmer tal-lanġas, kemm jekk aromatizzati u kemm jekk le, jeħtieġu li 
jkunu trattati bl-istess mod bħax-xarbiet alkoħoliċi l-oħra elenkati iżda li mhumiex koperti 
mill-kontenut tal-lista kif inhi bħalissa.

Adlib Express Watermark



AM\762307MT.doc 89/183 PE418.218v01-00

MT

Emenda 424
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Data minima sakemm iservi u data ‘sa 
meta għandu jintuża’

Data li timmarka ('uża qabel' u 'uża sa')

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar tad-dati huwa qasam ta' konfużjoni – fir-rigward ta' liema dati għandhom ikunu 
applikati għal liema ikel. L-għan tal-emenda ssuġġerita hija li tissimplifika l-proposta u 
għalhekk li tgħin lin-negozji tal-ikel japplikaw korrettament marka bid-data xierqa.

Emenda 425
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 25 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ikel li, minn punt di vista 
mikrobijoloġiku, imur malajr ħafna u 
għalhekk wara perjodu taż-żmien qasir 
x’aktarx jista’ jkun ta’ periklu imminenti 
għal saħħet il-bniedem, id-data ta’ kemm 
iservi l-inqas għandha tinbidel bid-data 
‘sa meta għandu jintuża’.

1. Il-marka tad-data għandha tkun jew 
'uża qabel' jew 'uża sa' u għandha tkun 
indikata skont l-Anness IX.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar tad-dati huwa qasam ta' konfużjoni – fir-rigward ta' liema dati għandhom ikunu 
applikati għal liema ikel. L-għan tal-emenda ssuġġerita hija li tissimplifika l-proposta u 
għalhekk li tgħin lin-negozji tal-ikel japplikaw korrettament marka bid-data xierqa.
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Emenda 426
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ikel li, minn punt di vista 
mikrobijoloġiku, imur malajr ħafna u 
għalhekk wara perjodu taż-żmien qasir 
x’aktarx jista’ jkun ta’ periklu imminenti 
għal saħħet il-bniedem, id-data ta’ kemm 
iservi l-inqas għandha tinbidel bid-data ‘sa 
meta għandu jintuża’. 

1. Fil-każ ta’ ikel li, minn punt di vista 
mikrobijoloġiku, imur malajr ħafna u 
għalhekk wara perjodu taż-żmien qasir 
x’aktarx jista’ jkun ta’ periklu imminenti 
għal saħħet il-bniedem, id-data ta’ kemm 
iservi l-inqas għandha tinbidel bid-data 
‘uża sa’, u fil-każ ta' prodotti tal-laħam u 
tat-tiġieġ id-data tal-qatla.

Or. en

Emenda 427
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 Artikolu 25
Data minima sakemm iservi u data ‘sa 

meta għandu jintuża’
Data minima sakemm iservi u data ‘uża sa’

1. Fil-każ ta’ ikel li, minn punt di vista 
mikrobijoloġiku, imur malajr ħafna u 
għalhekk wara perjodu taż-żmien qasir 
x’aktarx jista’ jkun ta’ periklu imminenti 
għal saħħet il-bniedem, id-data ta’ kemm 
iservi l-inqas għandha tinbidel bid-data 
‘sa meta għandu jintuża’.

1. Id-data ta’ durabiltà minima ta’ xi 
prodott tal-ikel għandha tkun id-data sa 
meta l-ikel jibqa' jżomm il-karatteristiċi 
speċifiċi tiegħu jekk ikun maħżun sew. 
Hija għandha tkun indikata skont il-
paragrafi 2 sa 5.

2. Id-data adattata għandha tiġi mfissra 
skond l-Anness IX.

2. Id-data għandu jkollha quddiemha l-
kliem:
- ‘Uża qabel ...’ fejn id-data tinkludi 
indikazzjoni tal-ġurnata,
- ‘Uża qabel l-aħħar ta’ ...’ f’każijiet oħra.

3. Il-mod ta’ kif tiġi indikata d-data ta’ 
kemm iservi l-inqas imsemmija fil-punt 

3. Il-kliem imsemmija fil-paragrafu (2) 
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1(ċ) tal-Anness IX tista’ tiġi speċifikata 
skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
49(2).

għandhom ikunu akkumpanjati minn:

jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
Jekk hemm bżonn, dawn id-dettalji 
għandu jkollhom warajhom deskrizzjoni 
tal-kondizzjonijiet tal-ħżin li jridu jiġu 
osservati jekk il-prodott irid jinżamm 
għall-perjodu speċifikat.
4. Id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, 
ix-xahar u s-sena f’forma kronoloġika 
mhux kodifikata.
Iżda, fil-każ ta’ ikel:
- li ma jżommx għal aktar minn tliet xhur, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tal-
ġurnata u x-xahar,
- li jżomm għal aktar minn tliet xhur iżda 
mhux għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tax-
xahar u tas-sena,
- li jżomm għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tas-
sena.
Il-mod kif tkun indikata d-data tista’ tkun 
specificata skont il-proċedua stipulata fl-
Artikolu 20(2).
5. Suġġett għad-dispożizzjonijiet 
Komunitarji li jimponu tipi oħra ta’ 
indikazzjoni tad-data, m’għandhiex tkun
meħtieġa indikazzjoni tad-data tad-
durabilità minima għal:
- frott u ħaxix frisk, inkluż patata, li ma 
tqaxxritx, ma tqattgħetx jew ma ġiext 
trattatta b'mod simili. Din id-deroga 
m'għandhiex tapplika għal żerriegħa li 
qed tinbed u prodotti simili bħal legumi 
tal-isprouts,
- inbid, inbid tal-likur, inbid bil-gass, 
inbid aromatizzat u prodotti simili 
miksuba mill-frott minbarra l-għeneb u s-
sidru, il-meraq imħemmer tal-lanġas, u x-
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xorb alkoħoliku magħmul mill-għasel, ix-
xarbiet kollha li diġà ssemmew kemm jekk 
huma aromatizzati u kemm jekk 
mhumiex, li huma parti mill-Kodiċi CN 
2206 00 91, 2206 00 93 u 2206 00 99 u 
mmanifatturati mill-għeneb u mill-għeneb 
magħsur,
- xorb li fih 10% jew aktar f'volum ta’ 
alkoħol,
- xarbiet mhux alkoħoliċi (softdrinks), 
meraq tal-frott, nettari tal-frott u xarbiet 
alkoħoliċi f’kontenituri individwali ta’ 
iktar minn 5 litri intenzjonati biex ifornu 
lill-katerers li jixtru bil-bulk,
- oġġetti magħmula mill-furnara jew mill-
kokijiet tal-ikel moħmi li, minħabba n-
natura tal-kontenut tagħhom, 
normalment jiġu kkunsmati fi żmien 24 
siegħa mindu jintgħamlu,
- ħall,
- melħ tat-tisjir,
- zokkor sħiħ,
- prodotti tal-pasti magħmula kważi għal 
kollox minn zokkor bil-ħwawar u/jew 
ikkulurit,
- chewing gum jew prodotti simili li 
jintmagħdu, porzjonijiet individwali ta' 
ġelat.
(2) Id-data ‘uża sa’ għandha tiġi indikata 
kif ġej:
(a) Din għandu jkollha qabilha l-kelmiet 
‘uża sa ...’:
(b) Il-kliem fil-punt (a) għandu jkun 
akkumpanjat minn:
jew id-data nfisha, jew
referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
Dawk id-dettalji għandu jkollhom 
magħhom deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet 
dwar il-ħażna li jridu jiġu osservati.
(c) Id-data għandha tikkonsisti fil-
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ġurnata, ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-
sena, f'dik l-ordni u f'forma mhux 
kodifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni għandha tirregola kemm id-durabilità minima u kemm id-data ‘uża sa’ 
b’mod li jinftiehem u f’post wieħed.

Emenda 428
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-data adattata għandha tiġi mfissra 
skond l-Anness IX.

(2) Id-data adattata għandha tiġi mfissra kif 
ġej:
A. DATA SA META L-PRODOTT 
JIBQA' TAJJEB:
(a) Id-data għandu jkollha quddiemha l-
kliem:
- ‘Uża qabel ...’ meta d-data tinkludi 
indikazzjoni tal-ġurnata,
‘Uża qabel l-aħħar ta’ ...’ f’każijiet oħra.
(b) Il-kliem imsemmi fil-punt (a) għandu 
jkollu miegħu:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
Jekk ikun meħtieġ, dawn id-dettalji 
għandu jkollhom warajhom deskrizzjoni 
tal-kundizzjonijiet tal-ħżin li jridu jiġu 
osservati biex il-prodott jibqa' tajjeb għall-
perjodu speċifikat.
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(c) Id-data għandha tikkonsisti , mill-
ġurnata, ix-xahar u s-sena f'dik l-ordni u 
f’forma mhux kodifikata.
Madankollu, fil-każ ta' ikel:
- li jibqa' tajjeb għal anqas minn tliet 
xhur: għandhom ikunu ddikjarati l-
ġurnata u x-xahar;
- li jibqa' tajjeb għal aktar minn tliet xhur 
iżda anqas minn 18-il xahar: għandhom 
ikunu ddikjarati x-xahar u s-sena;
- li jibqa' tajjeb għal aktar minn tmintax-il 
xahar: indikazzjoni tas-sena għandha 
tkun biżżejjed.
(d) Skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji 
li jimponu tipi oħra ta’ indikazzjoni tad-
data m’għandhiex tkun meħtieġa 
indikazzjoni tad-data sa meta l-prodott 
jibqa' tajjeb għal:

- frott u ħaxix frisk, inkluża l-patata, li ma 
tqaxxritx, tqattgħetx jew ġiet ittrattatta 
b'mod simili; din id-deroga m'għandhiex 
tapplika għal żerriegħa li qed tarmi u għal 
prodotti simili bħar-rimjiet tal-legumi,
- inbejjed, inbejjed tal-likur, inbejjed 
sparkling, inbejjed aromatizzati u prodotti 
simili miksuba mill-frott minbarra l-
għeneb, u xorb li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-
NM 22060091, 22060093 u 22060099 u 
magħmula mill-għeneb jew mill-most,

- xorb li fih 10% jew aktar bil-volum ta’ 
alkoħol,
- soft drinks, juices tal-frott, nektars tal-
frott u xarbiet alkoħolici li fihom iktar 
minn 1.2 % bil-volum ta' alkoħol 
f'kontenituri individwali ta' aktar minn 
ħames litri, intenzjonati għall-forniment 
tal-kejterers tal-massa,
- prodotti magħmula mill-furnara jew 
mill-kokijiet li jispeċjalizzaw fl-għaġina li, 
minħabba n-natura tal-kontenut 
tagħhom, normalment jiġu kkunsmati fi 
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żmien 24 siegħa minn meta jitlestew,
- ħall,
- melħ tat-tisjir,
- zokkor sħiħ,
- prodotti tal-ħelu magħmula kważi 
għalkollox minn zokkor aromatizzat u/jew 
ikkulurit,
- chewing gums u prodotti simili li 
tomgħodhom,
- porzjonijiet individwali ta’ ġelat.
B. ID-DATA 'UŻA SA':
(a) Din għandu jkollha qabilha l-kliem 
‘uża sa ...’;
(b) Il-kliem fil-punt (a) għandu jkollu 
miegħu:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
Dawk id-dettalji għandu jkollhom 
magħhom deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet 
dwar il-ħżin li jridu jiġu osservati.
(c) Id-data għandha tikkonsisti mill-
ġurnata, ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-
sena, f'dik l-ordni u f'forma mhux 
ikkodifikata.
(d) Regoli dettaljati għall-indikazzjoni 
tad-data sa meta l-prodott jibqa' tajjeb fit-
taqsima A(c) ta' dan il-paragrafu jistgħu 
jkunu adottati skont il-proċedura 
regolatorja skont l-Artikolu 49(2). 
C. DATA TAL-MANIFATTURA
(a) Din għandu jkollha qabilha l-kliem 
‘Manifatturat fi’.
(b) Il-kliem imsemmi fil-punt (a) għandu 
jkollu miegħu:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
(c) Id-data għandha tikkonsisti mill-
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ġurnata, ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-
sena, f'dik l-ordni u f'forma mhux 
kodifikata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza, l-Anness IX għandu jiġi inkorporat fit-test leġiżlattiv u għandu 
jitwassa' bl-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet dwar id-data tal-manifattura b'konformità mal-
Artikolu 2(2)(a)(b) (ġdid).

Emenda 429
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-data adattata għandha tiġi mfissra 
skond l-Anness IX.

2. Id-data adattata għandha tiġi mfissra kif 
ġej:
A. DATA SA META L-PRODOTT 
JIBQA' TAJJEB:

a) Id-data għandu jkollha quddiemha l-
kliem:
- ‘Uża qabel ...’ meta d-data tinkludi 
indikazzjoni tal-ġurnata
- ‘Uża qabel l-aħħar ta’ ...’ f’każijiet oħra.
b) Il-kliem imsemmi fil-punt (a) għandu 
jkollu miegħu:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
Jekk ikun meħtieġ, dawn id-dettalji 
għandu jkollhom warajhom deskrizzjoni 
tal-kundizzjonijiet tal-ħżin li jridu jiġu 
osservati biex il-prodott jibqa' tajjeb għall-
perjodu speċifikat.
c) Id-data għandha tikkonsisti, f'forma 
mhux ikkodifikata, mill-ġurnata, ix-xahar 
u s-sena, u din is-sekwenza għandha 
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tidher u bl-istess lingwa tat-tikketta.
d) Skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji 
li jimponu tipi oħra ta’ indikazzjoni tad-
data, m’għandhiex tkun meħtieġa 
indikazzjoni tad-data sa meta l-prodott 
jibqa' tajjeb għal:

- frott u ħaxix frisk, inkluża l-patata, li 
ma tqaxxritx, tqattgħetx jew ġiet ittrattata 
b'mod simili. Din id-deroga m'għandhiex 
tapplika għal żerriegħa li qed tarmi u 
prodotti simili bħar-rimjiet tal-legumi,

- inbejjed, inbejjed sparkling, inbejjed 
aromatizzati u prodotti simili miksuba 
mill-frott minbarra l-għeneb, u xorb li 
jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM 22060091, 
22060093 u 22060099 u fabbrikati mill-
għeneb jew mill-most,

- xorb li fih 10% jew aktar bil-volum ta’ 
alkoħol,

- soft drinks, juices tal-frott, nektars tal-
frott u xarbiet alkoħoliċi b'qawwa 
alkoħolika ta' mill-anqas 1.2% vol 
f’kontenituri individwali ta’ aktar minn 
ħames litri, intenzjonati għall-forniment 
tal-kejterers tal-massa,

- prodotti magħmula mill-furnara jew 
mill-kokijiet li jispeċjalizzaw fl-għaġina li, 
minħabba n-natura tal-kontenut 
tagħhom, normalment jiġu kkunsmati fi 
żmien 24 siegħa minn meta jitlestew,

- ħall,

- melħ tat-tisjir,

- zokkor sħiħ,

- prodotti tal-ħelu magħmula kważi 
għalkollox minn zokkor aromatizzat u/jew 
ikkulurit,

- chewing gums u prodotti simili li 
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tomgħodhom,

- porzjonijiet individwali ta’ ġelat.
B. ID-DATA 'SA META L-IKEL IRID 
JINTUŻA':
a) Din għandu jkollha qabilha l-kliem 
‘uża sa ...’:
b) Il-kliem fil-punt (a) għandu jkollu 
miegħu:

- jew id-data nfisha, jew

- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
Dawk id-dettalji għandu jkollhom 
magħhom deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet 
dwar il-ħżin li jridu jiġu osservati.
c) Id-data għandha tikkonsisti, f'forma 
mhux ikkodifikata, mill-ġurnata, ix-xahar 
u s-sena, u din is-sekwenza għandha 
tidher u bl-istess lingwa tat-tikketta.
d) Il-mod ta’ kif tiġi indikata d-data sa 
meta l-prodott jibqa' tajjeb imsemmija fil-
punt 1(c) tal-Anness IX jista’ jiġi 
speċifikat skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 49(2).
C. DATA TAL-MANIFATTURA:
a) Din għandu jkollha qabilha l-kliem 
‘Data tal-manifattura’;
b) Il-kliem fil-punt (a) għandu jkollu 
miegħu:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
c) Id-data għandha tikkonsisti, f'forma 
mhux ikkodifikata, mill-ġurnata, ix-xahar 
u s-sena, u din is-sekwenza għandha 
tidher u bl-istess lingwa tat-tikketta.

Or. hu
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Justification

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont  fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az  információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Emenda 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 25 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-data adattata għandha tiġi mfissra 
skond l-Anness IX. 

2. Id-data adattata għandha tiġi mfissra 
skond l-Anness IX. Ma tridx tkun moħbija 
u għandha tkun indikata b'mod li jidher 
sew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment, id-data sa meta l-prodott jibqa' tajjeb ħafna drabi tkun moħbija jew ikun diffiċli 
li tinstab.
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Emenda 431
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 25 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-data adattata għandha tiġi mfissra 
skond l-Anness IX.

2. Fil-każ ta' ikel li wara perjodu qasir ta' 
żmien x'aktarx li jikkostitwixxi riskju 
immedjat għas-saħħa tal-bniedem, jekk 
ma jinħażinx kif suppost, minħabba li 
jikbru mikroorganiżmi patoġeniċi, 
għandha tingħata d-data 'uża sa'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar tad-dati huwa qasam ta' konfużjoni – fir-rigward ta' liema dati għandhom ikunu 
applikati għal liema ikel. L-għan tal-emenda ssuġġerita hija li tissimplifika l-proposta u 
għalhekk li tgħin lin-negozji tal-ikel japplikaw korrettament marka bid-data xierqa.

Emenda 432
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 25 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-data 'uża qabel' għandha tkun id-
data sa meta l-ikel jibqa' jżomm il-
karatteristiċi speċifiċi tiegħu jekk ikun 
maħżun sew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immarkar tad-dati huwa qasam ta' konfużjoni – fir-rigward ta' liema dati għandhom ikunu 
applikati għal liema ikel. L-għan tal-emenda ssuġġerita hija li tissimplifika l-proposta u 
għalhekk li tgħin lin-negozji tal-ikel japplikaw korrettament marka bid-data xierqa.
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Emenda 433
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 25 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a
Oriġini u Provenjenza

1. Meta tingħata l-oriġini jew il-
provenjenza skont l-Artikolu 9(1)(i), 
għandu japplika li ġej:
i) Meta l-laħam ikun l-ingredjent ewlieni 
ta' ikel u l-pajjiż jew il-pajjiżi ta' oriġini 
jew il-post ta' provenjenza tal-laħam ma 
jkunx l-istess bħal dak tal-ikel, il-pajjiż 
jew il-pajjiżi ta' oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' dak/dawk l-ingredjent(i) 
għandu jingħata wkoll.
Meta l-laħam ikun ġej minn żewġ pajjiżi 
jew postijiet ta' provenjenza jew aktar, 
tista' tingħata lista ta' dawk il-pajjiżi jew 
postijiet ta' provenjenza.
ii) Fil-każ tal-laħam frisk, għajr il-laħam 
tat-tjur minn pajjiżi terzi, iċ-ċanga u l-
vitella, l-indikazzjoni dwar il-pajjiż ta' 
oriġini jew il-post ta’ provenjenza tista' 
tingħata bħala post wieħed meta l-
annimali jkunu twieldu u trabbew fl-istess 
pajjiż jew post biss. F’każijiet oħra 
għandha tingħata l-informazzjoni dwar 
kull wieħed mill-postijiet differenti ta' 
twelid u ta' trobbija.
2. Ir-regoli ta' implimentazzjoni dwar l-
applikazzjoni tal-paragrafu 1 għandhom 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).
3. Dan ir-Regolament għandu japplika 
bla ħsara għall-ittikkettar skont il-
leġiżlazzjoni Komunitarja speċifika.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għandha tiffoka fuq kategoriji ta' ikel li huma ta' importanza partikulari għall-
konsumaturi, aktar milli fuq l-ingredjenti primarji kollha per se. Il-konsumaturi jagħtu valur 
lill-post ta' twelid/trobbija aktar milli lill-post tal-qtil. Hemm ukoll diffikultajiet addizzjonali 
fit-tqassim tal-biċċeriji, li jillimitaw il-promozzjoni tal-prodotti reġjonali.

Emenda 434
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-istruzzjonijiet dwar l-użu ta’ xi ikel 
għandhom jiġu indikati b’tali mod li jkun 
jista’ jintuża’ kif suppost.

(1) L-istruzzjonijiet dwar l-użu ta’ xi ikel 
għandhom jiġu indikati b’tali mod li jkun 
jista’ jintuża kif suppost. Meta jkun 
xieraq, għandhom jingħataw 
istruzzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tat-
tkessiħ u tal-ħżin kif ukoll dwar il-limitu 
ta' żmien għall-konsum wara li jinfetaħ il-
pakkett.

Or. de

Emenda 435
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk ikun xieraq, għandhom 
jingħataw l-istruzzjonijiet għall-użu 
rigward it-temperaturi tal-ħżin u l-
preparazzjoni tal-ikel wara li jinfetaħ il-
pakkett tal-ikel.

Or. en
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Emenda 436
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk ikun xieraq, għandhom 
jingħataw l-istruzzjonijiet għall-użu 
rigward it-temperaturi tal-ħżin u l-
preparazzjoni tal-ikel wara li jinfetaħ il-
pakkett tal-ikel.

Or. en

Emenda 437
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk ikun xieraq, għandhom 
jingħataw l-istruzzjonijiet għall-użu 
rigward it-temperaturi tal-ħżin u l-
preparazzjoni tal-ikel wara li jinfetaħ il-
pakkett tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pereżempju l-fatt li tinżamm temperatura ta' ħżin xierqa u/jew il-preparazzjoni speċifika tal-
prodott wara li jinfetaħ il-pakkett jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza u/jew il-kwalità tal-
prodott.
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Emenda 438
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-grammi totali ta' alkoħol pur f'kull 
100 ml jew f'kull unità għandhom 
jitniżżlu wkoll fit-tikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni waħedha ftit li xejn hija utli għall-konsumaturi meta jiddeċiedu kemm 
jikkunsmaw. Sabiex ikun iktar faċli għan-nies li jżommu rekord ta' kemm jikkunsmaw alkoħol 
u li jsegwu pariri mill-qasam tas-saħħa rigward il-konsum b'riskju baxx, il-grammi totali ta' 
alkoħol pur f'kull 100 ml jew f'kull unità għandhom jitniżżlu fit-tikketta.

Emenda 439
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. It-tikketti għandhom jindikaw ukoll il-
kwantità totali fi grammi ta' alkoħol pur 
f'kull 100 ml jew f'kull porzjon.

Or. fi

Emenda 440
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 1. (a) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
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għandha tinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni"):

fejn tidher l-aktar għandha tinkludi dan li 
ġej (minn issa 'l quddiem magħrufa bħala 
'informazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq il-
faċċata tal-pakkett') għandha tinkludi:

(a) valur enerġetiku; l-ammonti ta' xaħam, saturati, zokkor u 
melħ 

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

1. (b) Minbarra n-nutrijenti elenkati 
bħala'informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq il-faċċata ta' pakkett', id-dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni fuq wara 
tal-pakkett (minn issa 'l quddiem 
magħrufa bħala 'id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-
pakkett') għandha tinkludi l-ammonti ta' 
dawn li ġejjin: 
(a) il-valur enerġetiku;
(b) il-proteini;
(c) il-karboidrati;
(e) il-fajber;
(h) ix-xaħmijiet trans.

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, għall-birra, u 
għall-ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' spirti u li 
jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3). 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara r-riċerka li wriet li l-konsumaturi jridu informazzjoni limitata dwar in-
nutrizzjoni fuq il-faċċata tal-pakkett u li din tkun limitata għal erba' nutrijenti i.e. ix-xaħam, 
ix-xaħam saturat, il-melħ u z-zokkor. Madankollu, iridu informazzjoni aktar kompleta dwar 
in-nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett li tinkludi d-disa' nutrijenti li huma importanti 
biex wieħed isegwi dieta tajba għas-saħħa. Għalhekk, dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandu jkollha żewġ partijiet: informazzjoni limitata fuq il-faċċata tal-pakkett 
b'element ta' interpretazzjoni u tabella aktar kompleta fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett.

Emenda 441
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ. 

(b) l-ammonti ta’ xaħam, xaħmijiet trans, 
saturati, karboidrati b'referenza speċifika 
għaz-zokkor, u l-melħ. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm domanda qawwija min-naħa tal-konsumaturi għal informazzjoni dwar jekk l-ikel li qed 
jieklu fihx xaħmijiet trans. Il-proposta tal-Kummissjoni tistipula li dan in-nutrijient jista' 
jiddaħħal biss b'mod volontarju. L-għan tal-emenda huwa li x-xaħmijiet trans jiġu inklużi fid-
dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni.

Emenda 442
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-

b) l-ammonti ta' proteini, karboidrati, 
zokkor, xaħam, saturati, fajber u sodju.
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żokkor, u l-melħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li jitniżżlu dawk in-nutrijenti li qabel kienu parti mit-tikketta tan-
nutrizzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet nutrizzjonali kollha għandhom jirreferu għall-
'makronutrijenti', billi l-konsumaturi draw dan it-tip ta' indikazzjoni u tgħallmu jaqrawha.

Emenda 443
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandha tinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni"):

(1) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandha tinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "dikjarazzjoni
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni"):

a) valur enerġetiku; a) il-valur enerġetiku u
b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

b) l-ammonti ta' proteini, karboidrati u
xaħam.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li jitniżżlu dawk in-nutrijenti li qabel kienu parti mit-tikketta tan-
nutrizzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet nutrizzjonali kollha għandhom jirreferu għall-
'makronutrijenti', billi l-konsumaturi draw dan it-tip ta' indikazzjoni u tgħallmu jaqrawha.
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Emenda 444
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandha tinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni"):

1. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandha tinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni"):

(a) valur enerġetiku; (a) il-valur enerġetiku;
(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta' proteini, karboidrati u
xaħam.

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, għall-birra, u 
għall-ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' spirti u li 
jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Jekk ikun meħtieġ, il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati:

-(a) rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsll (KE) Nru 
479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, 
skont il-proċedura ta' mmaniġġjar 
stipulata fl-Artikolu 113(1) ta' dak ir-
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Regolament;
-(b) rigward l-ispirti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tal-ispirti, skont il-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 25(2) ta' 
dak ir-Regolament;
-(c) rigward xorb alkoħoliku ieħor, skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. fr

Justification

The energy value, protein, carbohydrates and fat are included in the nutrient labelling for the 
present Group 1 (energy, protein, carbohydrate, fat) of the Directive on nutrition labelling 
(90/496/EEC).  This is a factual label, which shows the overall composition of a food and its 
energy content. The labelling proposed by the Commission is confused and would not provide 
relevant, comprehensible information for a consumer who is not an expert in nutrition. 
Moreover, the procedures relating to wine must be dealt with in specific regulations.

Emenda 445
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati,
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta’ zokkor, xaħam, saturati u 
sodju jew melħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija, iz-zokkor, ix-xaħam, u s-sodju (il-melħ) kienu determinati mill-Organizzazzjni 
Dinjija tas-Saħħa bħala l-iktar nutrijenti importanti f’termini ta’ saħħa pubblika għall-
popolazzjoni kollha.
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Emenda 446
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandha tinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni"):

1. (a) Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni fejn tidher l-aktar (minn issa 
'l quddiem magħrufa bħala 'informazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni fuq il-faċċata tal-
pakkett') għandha tinkludi:

(a) valur enerġetiku; (i) il-valur enerġetiku;
(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(ii) l-ammonti ta' xaħam, saturati, zokkor 
u melħ fl-ikel.

1. (b) L-informazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-
pakkett (minn issa 'l quddiem magħrufa 
bħala 'd-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett') 
għandha tinkludi l-ammonti tan-nutrijenti 
elenkati fil-paragrafu 1(a), kif ukoll l-
ammonti ta':
(a) proteini;
(b) karboidrati;
(c) fajber;
(d) xaħmijiet trans.

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar l-inbid u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni 
għall-inbid. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan 
ir-Regolament għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 

Adlib Express Watermark



AM\762307MT.doc 111/183 PE418.218v01-00

MT

dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta'
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li 'l-post li jidher l-aktar' jirreferi għall-faċċata tal-pakkett. 
Għandha tiżgura wkoll li dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni tkun magħmula minn 
żewġ partijiet: informazzjoni limitata fuq il-faċċata tal-pakkett għall-valur enerġetiku u erba' 
nutrijenti u dikjarazzjoni aktar kompleta fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett għal tmien nutrijenti 
minbarra l-valur enerġetiku.

Emenda 447
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati,
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta’ zokkor, xaħam, saturati u 
sodju jew melħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija, iz-zokkor, ix-xaħam, ix-xaħam saturat u s-sodju (il-melħ) kienu determinati mill-
Organizzazzjni Dinjija tas-Saħħa bħala l-iktar nutrijenti importanti f’termini ta’ saħħa 
pubblika għall-popolazzjoni kollha.
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Emenda 448
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta' xaħam, proteini u 
karboidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fatti nutrizzjonali żejda mhumiex ta' għajnuna għall-konsumaturi. L-enerġija, ix-xaħam, il-
proteini u l-karboidrati huma l-fatturi rilevanti għal dieta bilanċjata u għalhekk għandhom 
ikunu parti minn informazzjoni bażika obbligatorja dwar il-kompożizzjoni nutrizzjonali tal-
ikel.

Emenda 449
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati,
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta’ proteini, xaħam, saturati 
u xaħmijiet trans, karboidrati b'referenza 
speċifika għaz-zokkor, u ta' sodju fil-melħ 
u fl-addittivi.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

F'ċerti kategoriji ta' prodotti, l-addittivi jista' jkun fihom kwantità konsiderevoli ta' sodju. 
Pereżempju, il-kriterji għall-użu tas-simbolu tal-qalb Finlandiż, li jindikaw liema ikel jgħin 
biex il-qalb tibqa' f'saħħitha, iqisu wkoll l-ammont ta' sodju fl-addittivi.
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Emenda 450
Miroslav Ouzký

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati,
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta’ zokkor, xaħam, saturati u 
sodju jew melħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija, iz-zokkor, ix-xaħam, ix-xaħam saturat u s-sodju (il-melħ) kienu determinati mill-
Organizzazzjni Dinjija tas-Saħħa bħala l-iktar nutrijenti importanti f’termini ta’ saħħa 
pubblika għall-popolazzjoni kollha.

Emenda 451
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati,
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta’ zokkor, xaħam, saturati u 
sodju jew melħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija, iz-zokkor, ix-xaħam, ix-xaħam saturat u s-sodju (il-melħ) kienu determinati mill-
Organizzazzjni Dinjija tas-Saħħa bħala l-iktar nutrijenti importanti f’termini ta’ saħħa 
pubblika għall-popolazzjoni kollha.
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Emenda 452
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta’ proteini, xaħam, saturati, 
xaħmijiet trans, karboidrati b'referenza 
speċifika għaz-zokkor, u l-melħ.

Or. en

Justification

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutritional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are required 
for many biological functions and specific activities in body growth, development and 
maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the nutrition facts panel on food labels. While 
scientific studies have confirmed the relationship between trans fat and an increased risk of 
coronary heart disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA could use to 
establish a daily value (DV). As a result, trans fats are listed with only a gram amount. The 
same should be the case in this Regulation, trans fats should be compulsorily indicated on the 
mandatory nutrition declaration under fats, of which so many grams consist of saturates and 
trans fats in line with the declaration order specified in Annex. XIII part B. (2)

Emenda 453
Nicodim Bulzesc

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandha tinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "dikjarazzjoni
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni"):

1. (a) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fejn tidher l-aktar (minn issa 'l quddiem 
magħrufa bħala "informazzjoni
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni fuq il-
faċċata tal-pakkett") għandha tinkludi:
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(a) valur enerġetiku; il-valur enerġetiku, is-saturati, iz-zokkor u 
l-melħ.

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

1. (b) Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-
pakkett (minn issa 'l quddiem magħrufa 
bħala 'd-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett') 
għandha, minbarra l-enerġija u n-
nutrijenti elenkati f'1a), tinkludi l-
ammonti ta':
(a) xaħam;
(b) proteini;
(c) karboidrati;
(e) fajber;
(h) xaħmijiet trans.

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, għall-birra, u 
għall-ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' spirti u li 
jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar għandu jkun obbligatorju fuq il-faċċata u fuq in-naħa ta' wara ta' pakkett b'erba' 
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elementi fuq il-faċċata tal-pakkett: il-valur enerġetiku, is-saturati, iz-zokkor u l-melħ u t-tmien 
elementi ewlenin minbarra x-xaħmijiet trans fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett. 

Peress li x-xaħmijiet trans, il-fajber u l-proteini huma obbligatorji fuq wara tal-pakkett, 
m'għandhomx ikunu inkluzi f'din il-lista tal-paragrafu 2.

Emenda 454
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati,
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

b) l-ammonti ta’ zokkor, xaħam, saturati u 
sodju jew melħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fuq it-tikketta għandha titniżżel biss dik l-informazzjoni li hija l-aktar importanti mil-lat tas-
saħħa pubblika.

Emenda 455
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandha tinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni"):

1. (a) Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni fejn tidher l-aktar (minn issa 
'l quddiem magħrufa bħala "informazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni fuq il-faċċata tal-
pakkett") għandha tinkludi:

l-ammonti ta' xaħam, saturati, zokkor, 
melħ u enerġija fl-ikel.
1. (b) L-informazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-
pakkett (minn issa 'l quddiem magħrufa 
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bħala 'd-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett') 
għandha tinkludi l-ammonti tan-nutrijenti 
elenkati fil-paragrafu 1(a), kif ukoll l-
ammonti ta':

(a) valur enerġetiku;
(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) proteini;
(c) karboidrati;
(e) fajber;
(h) xaħmijiet trans.
Għandhom ikunu ddikjarati biss dawk il-
prodotti bi prevalenza sinifikanti fil-
prodott.

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti 
u tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għal dikjarazzjoni obbligatorja ta' 
nutrizzjoni ta' dawn il-prodotti. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tikketti qatt m'għandhom ikunu qarrieqa. It-tikketti li jinkludu nutrijenti li ma jkunux fi 
prodott jistgħu jkunu qarrieqa. Pereżempju kieku l-Coca Cola titqies bħala prodott tajjeb 
għax ma fihx xaħam u melħ. Għalhekk dawk in-nutrijenti li jkunu fil-prodott biss għandhom 
jitniżżlu fit-tikketta.

Emenda 456
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandha tinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni"):

(1) It-tikketta dwar in-nutrizzjoni għandha 
tinkludi dan li ġej (minn issa 'l quddiem 
magħruf bħala "t-tikketta dwar in-
nutrizzjoni"):

a) valur enerġetiku; a) il-valur enerġetiku (valur kalorifiku);
b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

b) l-ammonti ta' proteini, karboidrati u
xaħam.

Or. de

Justification

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Emenda 457
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

b) l-ammonti ta’ proteini, xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaz-
zokkor, u l-melħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Billi l-proteini huma sustanzi importanti għall-ħajja, għandhom jitniżżlu fid-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni.

Emenda 458
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaz-
zokkor, u sodju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-melħ (klorur tas-sodju) mhuwiex l-uniku sors ta' sodju fid-dieta. Hemm ħafna melħ tas-
sodju ieħor minbarra l-klorur tas-sodju (pereżempju: il-glutamat monosodiku, il-karbonat 
tas-sodju, eċċ.). Il-frażi 'Sodju mill-melħ' telenka biss parti żgħira tal-kontenut veru u ma 
tagħtix l-informazzjoni korretta. 
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Emenda 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta' xaħam, saturati, zokkor, 
melħ, karboidrati, proteini, u xaħmijiet 
trans naturali u artifiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta' proteini u ta' xaħmijiet trans huwa informazzjoni importanti għall-konsumaturi u 
għalhekk għandu jkun inkluż fit-tikketti b'mod obbligatorju. Huwa importanti wkoll li 
tingħaraf id-differenza bejn ix-xaħmijiet trans artifiċjali u dawk naturali, billi l-livell tax-
xaħmijiet trans artifiċjali jista' jinbidel mill-produtturi.

Emenda 460
Alessandro Foglietta

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

(b) l-ammonti ta' proteini, karboidrati u
xaħam.

Or. en

Emenda 461
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
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għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni 
ta' dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

għax-xorb alkoħoliku. Il-Kummissjoni 
għandha tipproduċi rapport wara [ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' dan 
il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli sabiex 
il-konsumaturi jingħataw informazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni ta’ dawn il-prodotti. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju msemmi 
fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk l-inbid, il-birra u l-ispirti jkunu eżentati, iżda xorb alkoħoliku ieħor ma jkunx, l-
armonizzazzjoni fl-industrija tkun impossibbli. Dan jiffavorixxi ċerti prodotti u jkun ta' 
diskriminazzjoni għal oħrajn. Jgħawweġ il-kompetizzjoni u jkun qarrieq għall-konsumaturi 
rigward l-ingredjenti rispettivi ta' prodotti differenti.

Emenda 462
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-

Fil-każ tax-xorb alkoħoliku, it-tikketti 
obbligatorji dwar in-nutrizzjoni 
għandhom jindikaw il-valur enerġetiku u 
l-kwantità ta' karboidrati.  
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti 
u tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għal dikjarazzjoni obbligatorja ta' 
nutrizzjoni ta' dawn il-prodotti. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. fi

Ġustifikazzjoni

F'ċerti kategoriji ta' prodotti, l-addittivi jista' jkun fihom kwantità konsiderevoli ta' sodju. 
Pereżempju, il-kriterji għall-użu tas-simbolu tal-qalb Finlandiż, li jindikaw liema ikel jgħin 
biex il-qalb tibqa' f'saħħitha, iqisu wkoll l-ammont ta' sodju fl-addittivi.

Emenda 463
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-

Fil-każ ta' xorb alkoħoliku, id-
dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tikkonsisti mill-valur 
enerġetiku u mill-ammont ta' karboidrati. 
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ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti 
u tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għal dikjarazzjoni obbligatorja ta' 
nutrizzjoni ta' dawn il-prodotti. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Emenda 464
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, għall-
prodotti tal-inbid kif definit fir-
Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 u 1601/1991, għall-birra tal-
frott, għall-birra, u għall-ispirti kif definiti 
fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 
110/2008 tal-15 ta' Jannar 2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' spirti, u 
għal xorb alkoħoliku ieħor. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
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ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xorb alkoħoliku ġeneralment m'għadux jaqa' taħt dan ir-regolament, iżda jeħtieġ 
regolazzjoni speċjali. F'dan ir-rigward, numru ta' kwistjonijiet fundamentali jridu l-ewwel 
jiġu ċċarati, peress li, pereżempju, fil-każ ta' spirti ammont ta' riferenza ta' 100 ml għall-
indikazzjonijiet ta' nutrijenti jkun problematiku ħafna, u ħafna nutrijenti li jinsabu fl-ikel 
huma nieqsa mix-xorb alkoħoliku. 

Emenda 465
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għall-inbid u għall-prodotti tal-inbid kif 
definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 479/2008 u fir-
Regolament (KE) Nru 1601/1991, għall-
birra, u għall-ispirti kif definiti fl-
Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' spirti u li 
jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
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biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati meta jkun meħtieġ skond il-
proċeduri li ġejjin:
(i) fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 tad-29 ta’ April 2008 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq 
tal-inbid (1), skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 113(1) ta’ dan ir-Regolament;
(ii) fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1601/91 tal-10 ta’ Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromattizzat u 
koktejls ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat, 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 13 
ta’ dan ir-Regolament;
(iii) fir-rigward tal-prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tal-ispirti u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89;
(iv) fir-rigward ta' xorb alkoħoliku ieħor, 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għall-eżenzjoniiet pprovduti għall-Inbejjed għandha 
tiġi emendata sabiex tiżgura li l-prodotti kollha tal-inbid definiti u regolati skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 1601/1991 ikunu eżenti mill-obbligu li jagħmlu lista tal-
ingredjenti u li jipprevedu dikjarazzjoni nutrittiva. Il-prodotti tal-inbid huma definiti u 
regolati permezz tar-Regolament (KE) 479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq tal-inbid u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1601/1991 tal-10 ta’ Ġunju 
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1991 dwar inbejjed aromatizzati u prodotti oħra bbażati fuq l-inbid.

Emenda 466
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Ix-xorb li jkun fih aktar minn 1.2% bil-
volum ta' alkoħol għandu jkun konformi 
biss mal-paragrafu 1(a) ta' dan l-Artikolu.
Il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni pubblika ma tantx ġabret appoġġ għall-ittikketar komplet tan-nutrijenti fuq 
ix-xorb alkoħoliku, iżda wriet qbil ġenerali li dikjarazzjoni dwar il-valur enerġetiku tkun utli 
għall-konsumaturi. Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet indaqs, ix-xorb alkoħoliku kollu 
għandu jitqies bl-istess mod sabiex ikun evitat tifrigħ antikompetittiv.
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Emenda 467
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għall-inbid u għall-prodotti tal-inbid kif 
definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 479/2008 u fir-
Regolament (KE) Nru 1601/1991, għall-
birra, u għall-ispirti kif definiti fl-
Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' spirti u li 
jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati, meta jkun meħtieġ, skont il-
proċeduri li ġejin:
(i) fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 tad-29 ta’ April 2008 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq 
tal-inbid (1), skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 113(1) ta’ dan ir-Regolament;
(ii) fir-rigward tal-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1601/91 tal-10 ta’ Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromattizzat u 
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koktejls ta’ prodotti tal-inbid aromatizzat, 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 13 
ta’ dan ir-Regolament;
(iii) fir-rigward tal-prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tal-ispirti u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89;
(iv) fir-rigward ta' xorb alkoħoliku ieħor, 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Emenda 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti 
u tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għal dikjarazzjoni obbligatorja ta' 
nutrizzjoni ta' dawn il-prodotti. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw elementi 

Fil-każ ta' xorb alkoħoliku, id-
dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tikkonsisti mill-valur 
enerġetiku u mill-ammont ta' karboidrati.
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mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli speċjali għandhom ikunu meħtieġa għax-xorb alkoħoliku kollu billi l-konsumaturi 
jridu jkunu infurmati dwar il-kwantità u l-kwalità tan-nutrijenti ewlenin f'dan ix-xorb, bħall-
karboidrati u l-ammont totali ta' enerġija.

Emenda 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti 
u tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għal dikjarazzjoni obbligatorja ta' 
nutrizzjoni ta' dawn il-prodotti. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-għan ta’ dan ir-regolament hu livell għoli ta’ saħħa tal-konsumatur, hu 
inkonċepibbli għalfejn ix-xorb alkoħoliku għandu jkollu vantaġġ u jiġi eżentat mir-rekwiżiti
tal-ittikkettar.

Emenda 470
Nicodim Bulzesc

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jista' 
jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin:

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jista' 
jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin:

(a) trans fats;
(b) mono-unsaturates; (a) mono-unsaturates;
(c) polyunsaturates; (b) polyunsaturates;

(d) polyols; (c) polyols;
(e) lamtu; (d) lamtu;

(f) fajber;
(g) proteini;
(h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

(e) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar għandu jkun obbligatorju fuq il-faċċata u fuq in-naħa ta' wara ta' pakkett b'erba' 
elementi fuq il-faċċata tal-pakkett: il-valur enerġetiku, is-saturati, iz-zokkor u l-melħ u t-tmien 
elementi ewlenin minbarra x-xaħmijiet trans fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett. 

Peress li x-xaħmijiet trans, il-fajber u l-proteini huma obbligatorji fuq in-naħa ta' wara tal-
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pakkett, m'għandhomx ikunu inkluzi f'din il-lista tal-paragrafu 2.

Emenda 471
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
jista' jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

(2) It-tikketta dwar in-nutrizzjoni jista' 
jkun fiha, ukoll, l-ammonti ta' wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin jew il-kostitwenti 
tagħhom jew tal-gruppi ta’ sustanzi 
elenkati fil-paragrafu 1:

a) trans fats; a) xaħmijiet trans;

aa) saturati;
b) mono-unsaturates; b) mono-unsaturates;

c) polyunsaturates; c) polyunsaturates;
d) polyols;

da) polyols;
e) lamtu; e) lamtu;

f) fajber; f) fajber;

fa)  zokkor;
fb) sodju;
fc)  kolesterol;

g) proteini;
h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

ha) sustanzi oħra kif definit fir-
Regolament (KE) Nru 1925/2006.

Or. de
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Justification

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung”.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren” trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars” ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten” lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium” anstelle von „Salz” 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium” und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm” und „streng natriumarm” ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe” wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz”, jedoch „Natrium”. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Emenda 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jista' 
jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin:

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jista' 
jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin:

(a) trans fats; (a) mono-unsaturates;

(b) mono-unsaturates; (b) polyunsaturates;
(c) polyunsaturates; (c) polyols;

(d) polyols; (d) lamtu;
(e) lamtu; (e) fajber;

(f) fajber; (f) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
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imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

(g) proteini;
(h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta' proteini u ta' xaħmijiet trans huwa informazzjoni importanti għall-konsumaturi u 
għalhekk għandu jkun inkluż fit-tikketti b'mod obbligatorju. Huwa importanti wkoll li 
tingħaraf id-differenza bejn ix-xaħmijiet trans artifiċjali u dawk naturali, billi l-livell tax-
xaħmijiet trans artifiċjali jista' jinbidel mill-produtturi.

Emenda 473
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
jista' jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

(2) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
jista' jkun fiha, ukoll, l-ammonti ta' wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

a) trans fats; a) xaħmijiet trans;
b) mono-unsaturates; b) mono-unsaturates;

c) polyunsaturates; c) polyunsaturates; 
d) polyols; d) polyols;

da)  kolesterol;
e) lamtu; e) lamtu;

f) fajber;
g) proteini;
h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 

h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 134/183 AM\762307MT.doc

MT

XI. XI;
ha) sustanzi oħra kif definit fil-Parti A 
tal-Anness XIII; u kostitwenti ta' dawk is-
sustanzi nutrittivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li jitniżżlu dawk in-nutrijenti li qabel kienu parti mit-tikketta tan-
nutrizzjoni.

Emenda 474
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
jista' jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

(2) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
jista' jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

a) trans fats; a) xaħmijiet trans;
b) mono-unsaturates; b) mono-unsaturates;

c) polyunsaturates; c) polyunsaturates;

ca) kolesterol; 

d) polyols; d) polyols;

e) lamtu; e) lamtu;

f) fajber; f) fajber;

g) proteini; g) proteini;

ga) karboidrati; 

gb) sodju;

h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 

h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
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XI. XI.

ha) sustanzi oħra kif elenkati fil-Parti A 
tal-Anness XIII.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-produtturi tal-ikel għandu jkollhom l-għażla li jniżżlu nutrijenti u sustanzi addizzjonali fid-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, jekk iridu. Jeħtieġ ukoll li tkun iċċarata l-emenda għall-
Artikolu 29(1). 

Emenda 475
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
jista' jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

(2) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
jista' jkun fiha, ukoll, l-ammonti ta' wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

a) trans fats; a) saturati;

b) mono-unsaturates; b) mono-unsaturates;

c) polyunsaturates; c) polyunsaturates; 

ca) xaħmijiet trans;
cb) kolesterol;
cc) zokkor;

d) polyols; d) polyols;

e) lamtu; e) lamtu;

f) fajber; f) fajber;

g) proteini; g) sodju;

h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 

h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
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XI. XI.

ha) sustanzi oħra kif definit fil-Parti A 
tal-Anness XIII; u kostitwenti ta' dawk is-
sustanzi nutrittivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li jitniżżlu dawk in-nutrijenti li qabel kienu parti mit-tikketta tan-
nutrizzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet nutrizzjonali kollha għandhom jirreferu għall-
'makronutrijenti', billi l-konsumaturi draw dan it-tip ta' indikazzjoni u tgħallmu jaqrawha.

Emenda 476
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jista' 
jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin:

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jista' 
jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin:

(a) trans fats;
(b) mono-unsaturates; (a) mono-unsaturates;

(c) polyunsaturates; (b) polyunsaturates;
(d) polyols; (c) polyols;

(e) lamtu; (d) lamtu;

(f) fajber;
(g) proteini;
(h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

(e) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xaħmijiet trans, il-fajber u l-proteini għandhom ikunu inklużi fid-dikjarazzjoni obbligatorja 

Adlib Express Watermark



AM\762307MT.doc 137/183 PE418.218v01-00

MT

dwar in-nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett u konsegwentement għandhom jitneħħew 
minn din il-lista.

Emenda 477
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jista' 
jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin:

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jista' 
jkun fiha wkoll l-ammonti ta' wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin:

(a) trans fats;
(b) mono-unsaturates; (a) mono-unsaturates;
(c) polyunsaturates; (b) polyunsaturates;

(d) polyols; (c) polyols;
(e) lamtu; (d) lamtu;

(f) fajber;
(g) proteini;
(h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

(e) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xaħmijiet trans, il-fajber u l-proteini huma nutrijenti importanti li għandhom ikunu inklużi 
fid-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett.
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Emenda 478
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – ittra a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) trans fats; imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-emenda għall-Artikolu 29(1)(b) biex ix-xaħmiejit trans jitniżżlu fit-tikketta 
b'mod obbligatorju, ix-xaħmijiet trans jridu jitneħħew mill-Artikolu 29(2).

Emenda 479
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – ittra a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) trans fats; imħassra

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm domanda qawwija min-naħa tal-konsumaturi għal informazzjoni dwar jekk l-ikel li qed 
jieklu fihx xaħmijiet trans. Il-proposta tal-Kummissjoni tistipula li dan in-nutrijient jista' 
jiddaħħal biss b'mod volontarju. L-għan tal-emenda huwa li x-xaħmijiet trans jiġu inklużi fid-
dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni.
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Emenda 480
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 - ittra c a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) karboidrati

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-emenda għall-Artikolu 29(1).

Emenda 481
Miroslav Ouzký

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 - ittra c a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) karboidrati; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-emenda għall-Artikolu 29(1).

Emenda 482
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 - ittra c a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) karboidrati;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-emenda proposta għall-Artikolu 29(1).

Emenda 483
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 - ittra g a (ġdida) – g b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga)  kolesterol;
(gb) sodju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-lista ta’ nutrijenti li jistgħu jitniżżlu fit-tikketta fuq bażi volontarja tkun aktar 
eżawrjenti.

Emenda 484
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) proteini imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proteini tqiesu fl-Artikolu 29(1)(b).
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Emenda 485
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-dikjarazzjoni ta' l-ammont ta' 
sustanzi li jappartjenu jew huma 
komponenti ta' waħda mill-kategoriji ta' 
nutrijenti msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom ikunu meħtieġa meta ssir talba 
dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 486
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni ta' l-ammont ta' sustanzi 
li jappartjenu jew huma komponenti ta'
waħda mill-kategoriji ta' nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu
meħtieġa meta ssir talba dwar in-
nutrizzjoni jew is-saħħa.

3. Id-dikjarazzjoni ta' l-ammont ta' sustanzi 
li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji ta' 
nutrijenti msemmija fil-paragrafu 2 jew li 
huma komponenti tagħhom, għandha tkun 
meħtieġa meta ssir dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni jew is-saħħa, fir-rigward 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni aktar ċara.
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Emenda 487
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-listi fil-paragrafi 1 u 2 jistgħu jiġu
emendati mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla fil-lista ta’ nutrijenti ikollha impatt kbir; għalhekk, ir-responsabilità għandha tkun 
f’idejn il-leġiżlatur.

Emenda 488
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, jistgħu jiġu stabbiliti u mdaħħla fl-
Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, għandhom jiġu stabbiliti u mdaħħla 
fl-Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi vitamini, bħall-vitamini A u E, jistabu f'forom kimiċi differenti, li għandhom attività 
fiżjoloġika differenti fil-ġisem tal-bniedem. Sabiex tiġi pprovduta informazzjoni li wieħed 
jista' joqgħod fuqha dawn id-differenzi għandhom jitqiesu billi jiġu ffissati fatturi ta' 
konverżjoni.

Emenda 489
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, jistgħu jiġu stabbiliti u mdaħħla fl-
Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, għandhom jiġu stabbiliti u mdaħħla 
fl-Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-vitamini u l-minerali jiġu kkalkulati skont fatturi ta' konverżjoni 
uniformi.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 144/183 AM\762307MT.doc

MT

Emenda 490
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, jistgħu jiġu stabbiliti u mdaħħla fl-
Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, għandhom jiġu stabbiliti u mdaħħla 
fl-Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi vitamini, bħall-vitamini A u E, jistabu f'forom kimiki differenti, li jista' jkollhom 
attività fiżjoloġika differenti fil-ġisem tal-bniedem. Sabiex tiġi pprovduta informazzjoni li 
wieħed jista' joqgħod fuqha dawn id-differenzi għandhom jitqiesu billi jiġu ffissati fatturi ta' 
konverżjoni.

Emenda 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, jistgħu jiġu stabbiliti u mdaħħla fl-
Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, għandhom jiġu stabbiliti u mdaħħla 
fl-Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
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bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi vitamini, bħall-vitamini A u E, jistabu f'forom kimiki differenti, li jista' jkollhom 
attività fiżjoloġika differenti fil-ġisem tal-bniedem. Sabiex tiġi pprovduta informazzjoni li 
wieħed jista' joqgħod fuqha dawn id-differenzi għandhom jitqiesu billi jiġu ffissati fatturi ta' 
konverżjoni.

Emenda 492
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-valuri dikjarati għandhom, skond kull 
każ individwali, ikunu valuri medji bbażati 
fuq:

4. Il-valuri dikjarati għandhom, skont kull 
każ individwali, ikunu valuri medji fl-
aħħar tal-perjodu minimu ta' durabilità 
filwaqt li jitqiesu t-tolleranzi xierqa u 
għandhom ikunu bbażati fuq:

a) l-analiżi ta’ l-ikel magħmula mill-
fabbrikant; or

a) l-analiżi ta’ l-ikel magħmula mill-
fabbrikant; or

b) kalkolu mill-valuri medji magħrufa jew 
proprja ta’ l-ingredjenti użati; or

b) kalkolu mill-valuri medji magħrufa jew 
proprja ta’ l-ingredjenti użati; or

c) kalkolu mid-data li ġeneralment hi 
stabbilita u aċċettata.

c) kalkolu mid-data li ġeneralment hi 
stabbilita u aċċettata.

Ir-regoli biex tiġi implimentata d-
dikjarazzjoni dwar l-enerġija u n-nutrijenti 
fir-rigward tal-preċiżjoni tal-valuri dikjarati 
bħad-differenzi bejn il-valuri dikjarati u 
dawk stabbiliti waqt spezzjonijiet uffiċjali 
jistgħu jiġu deċiżi bi qbil mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 49(2).

Ir-regoli biex tiġi implimentata d-
dikjarazzjoni dwar l-enerġija u n-nutrijenti 
fir-rigward tal-preċiżjoni tal-valuri dikjarati 
bħad-differenzi bejn il-valuri dikjarati u 
dawk stabbiliti waqt spezzjonijiet uffiċjali 
għandhom jiġu adottati, wara li l-Awtorità 
Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel tkun tat 
l-opinjoni tagħha, bi qbil mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 49(2).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Emenda 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli biex tiġi implimentata d-
dikjarazzjoni dwar l-enerġija u n-nutrijenti 
fir-rigward tal-preċiżjoni tal-valuri dikjarati 
bħad-differenzi bejn il-valuri dikjarati u 
dawk stabbiliti waqt spezzjonijiet uffiċjali 
jistgħu jiġu deċiżi bi qbil mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 49(2).

Ir-regoli biex tiġi implimentata d-
dikjarazzjoni dwar l-enerġija u n-nutrijenti 
fir-rigward tal-preċiżjoni tal-valuri dikjarati 
bħad-differenzi bejn il-valuri dikjarati u 
dawk stabbiliti waqt spezzjonijiet uffiċjali 
jistgħu jiġu deċiżi bi qbil mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif imsemmi fl-
Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-determinazzjoni tal-livelli permessi tad-differenzi bejn il-valuri dikjarati u dawk stabbiliti 
matul il-kontrolli uffiċjali ser tkun kruċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament u għalhekk 
għandha jiġi deċiż bi qbil mal-proċedura regolatorja bi skrutinju.
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Emenda 494
Nicodim Bulzesc

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31
Forom ta’ espressjonijiet

Artikolu 31
Forom ta’ espressjonijiet

1. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti jew 
il-komponenti tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 29(1) u (2) għandhom jiġu 
mfissra permezz ta’ l-unitajiet tal-kejl 
imniżżla fil-Parti A ta’ l-Anness XIII.

1. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti jew 
il-komponenti tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 29(1) għandhom jiġu mfissra 
permezz ta’ l-unitajiet tal-kejl imniżżla fil-
Parti A ta’ l-Anness XIII.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon. Jekk ikun jixraq, l-ammont 
għal kull porzjon għandu jiġi espress 
skont l-Artikolu 32(3).

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-
Anness XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 
100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, 
id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-
minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Il-livelli tan-nutrijenti fid-dikjarazzjoni 
ta' nutrizzjoni fuq quddiem tal-pakkett 
imsemmijin fl-Artikolu 29(1)(a) 
għandhom ikunu indikati permezz ta' 
sistema ta' kodiċi b'kuluri differenti. Il-
kuluri aħdar, isfar u aħmar għandhom 
jindikaw jekk l-ikel għandux livell baxx, 
medju jew għoli f'dawn in-nutrijenti. Din 
l-informazzjoni għandha tiġi 
kkomunikata għal kull 100g jew għal kull 
100ml. Id-definizzjoni tal-ammonti ta' 
referenza għal livelli għolja, medja u 
baxxi ta' dawn in-nutrijenti għandha tkun 
stabbilita bi qbil mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju imsemmija fl-
Artikolu 49(3) bbażata fuq l-opinjoni tal-
Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-
Ikel.
Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-
vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI.
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4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati msemmija fl-
Artikolu 29(1)(b), għandha tiġi preżentata 
skond l-Anness XIII Parti B.

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati u xaħam tras 
msemmija fl-Artikolu 29(1), għandha tiġi 
preżentata skond l-Anness XIII Parti B.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti r-riċerka li wriet li l-konsumaturi jridu informazzjoni limitata 
b'element interpretattiv dwar in-nutrizzjoni fuq quddiem tal-pakkett . Jippreferu l-użu tal-
kulur aħmar, oranġjo u aħdar bħala indikazzjoni ta' jekk prodott tal-ikel ikollux ammont kbir, 
medju jew żgħir ta’ dawn in-nutrijenti. Id-definizzjoni ta’ ammonti ta’ referenza għal għoli, 
medju jew baxx għandha tkun stabbilita permezz ta’ opinjoni xjentifika indipendenti adottata 
mill-EFSA.

Emenda 495
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti jew 
il-komponenti tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 29(1) u (2) għandhom jiġu 
mfissra permezz ta’ l-unitajiet tal-kejl 
imniżżla fil-Parti A ta’ l-Anness XIII.

1. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti jew 
il-komponenti tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 29(1) u (2) għandhom jiġu mfissra 
permezz ta’ l-unitajiet tal-kejl imniżżla fil-
Parti A ta’ l-Anness XIII.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml u għal kull porzjon. Jekk ikun jixraq, l-
ammont għal kull porzjon għandu jiġi 
espress skont l-Artikolu 32(3).

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-
Anness XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 
100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, 
id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-
minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala 

3. Il-livelli tan-nutrijenti fid-dikjarazzjoni 
ta' nutrizzjoni fuq quddiem tal-pakkett 
imsemmijin fl-Artikolu 29(1)(a) 
għandhom ikunu indikati permezz ta' 
sistema ta' kodiċi b'kuluri differenti. Il-
kuluri aħdar, isfar u aħmar għandhom 
jindikaw jekk l-ikel għandux livell baxx, 
medju jew għoli f'dawn in-nutrijenti. Din 
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persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

l-informazzjoni għandha tiġi 
kkomunikata għal kull 100g jew għal kull 
100ml. Id-definizzjoni tal-ammonti ta' 
referenza għal livelli għolja, medja u 
baxxi ta' dawn in-nutrijenti għandhom 
ikunu stabbiliti bi qbil mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju imsemmija fl-
Artikolu 49(3) bbażata fuq l-opinjoni tal-
Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-
Ikel.
Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-
vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI.

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati msemmija fl-
Artikolu 29(1)(b), għandha tiġi preżentata 
skond l-Anness XIII Parti B.

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati u xaħam tras 
msemmija fl-Artikolu 29(1), għandha tiġi 
preżentata skond l-Anness XIII Parti B.

Or. {EN}en

Emenda 496
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon. Jekk ikun jixraq, l-ammont 
għal kull porzjon għandu jiġi espress
skont l-Artikolu 32(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ammont ta' enerġija u nutrijenti fi prodott għandu dejjem ikun espress għal kull 100g jew 
għal kull 100ml sabiex jiġi evitat li l-konsumatur jitqarraq  u sabiex ikun faċli li wieħed 
iqabbel bejn il-prodotti.  Flimkien ma' dan, l-informazzjoni għandha tingħata wkoll fuq bażi 
ta' kull porzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett.

Emenda 497
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 ml 
jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal kull 
porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon. Jekk ikun jixraq, l-ammont 
għal kull porzjon għandu jiġi espress
skont l-Artikolu 32(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti li wieħed jqabbel bejn prodotti li inkella jistgħu jagħtu  informazzjoni 
nutrizzjonali b'mod diffiċli biex wieħed iqabbel.  

Emenda 498
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100ml 
jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal kull 
porzjon. Barra minn hekk, l-ammont ta’ 
enerġija u nutrijenti tista’ tiġi mfissra
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għal kull porzjon.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-verżjoni Ingliża tal-Emenda 101 tkun konformi mal-verżjoni oriġinali tal-abbozz ta' 
raport ta' Dr. Sommer.

Emenda 499
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew għal kull porzjon skont l-unità ta’ 
kejl tal-kwantità netta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.
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Emenda 500
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml u flimkien ma' dan, għall-kwantità 
netta tal-ikel. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal 100g jew 100 ml meta l-ammont ta' enerġija u ta' nutrijenti jiġi indikat fuq 
prodotti tal-ikel tagħmilha possibbli li prodott tal-ikel jitqabbel ma' ieħor u b'hekk tgħin lill-
konsumaturi jiddeċiedu x'ser jixtru. Għalhekk m'għandux ikun possibbli li informazzjoni bħal 
din titħalla barra.  L-informazzjoni għandha tindika wkoll l-ammont ta' enerġija jew nutrijenti 
li l-konsumaturi jkunu qed jieħdu jekk jikkunsmaw il-prodott kollu tal-ikel.

Emenda 501
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti jew 
tal-komponenti tagħhom imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu mfissra għal 
kull 100g jew għal kull 100 ml. Barra 
minn hekk, l-ammonti jistgħu jitfissru
għal kull porzjon.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun possibbli li l-konsumaturi jqabblu l-oġġetti tal-ikel differenti fl-istess kategorija –
irrispettivament mid-daqs u l-kontenut tal-pakketti – huwa importanti li l-ammont ta’ enerġija 
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u nutrijenti jiġi ddikjarat dejjem għal kull 100 g jew għal kull 100 ml. Barra minn hekk, l-
ammonti għandhom jiġu espressi għal kull porzjon, jekk il-produttur jiddeċiedi li jagħmel 
hekk. 

Emenda 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml u għal kull porzjon f'każ ta' ikel 
ippakkjat diġà bħala porzjon individwali..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-porzjonijiet ikunu ppakkjati b'mod ċar (eż fil-każ tal-yoghurt, ħelu eċċ) id-
dikjarazzjoni tal-enerġija u tan-nutrijenti għandhom jirrelataw ukoll mad-daqs tal-porzjon, 
billi huwa aktar faċli għall-konsumaturi li jifhmu. Marbuta mal-EM dwar l-Art. 32.

Emenda 503
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml. Barra minn hekk, l-ammonti ta' 
enerġija u ta' nutrijenti jistgħu jiġu 
espressi għal kull porzjon.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex il-verżjoni Ingliża tal-Emenda 101 tkun konformi mal-verżjoni oriġinali tal-verżjoni 
Ġermaniża  tal-abbozz ta' rapport ta' Dr. Sommer.

Emenda 504
Miroslav Ouzký

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml. Barra minn hekk, l-ammonti ta' 
enerġija u ta' nutrijenti jistgħu jiġu 
espressi għal kull porzjon.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-verżjoni Ingliża tal-Emenda 101 tkun konformi mal-verżjoni oriġinali tal-verżjoni 
Ġermaniża  tal-abbozz ta' rapport ta' Dr. Sommer.

Emenda 505
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness 
XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 100 ml 
jew kull porzjon. Meta provduta, id-
dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali 
għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni tista' tiġi mfissra bħala 
persentaġġ ta’ konsum referenzjali stipulat 
fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta ma’ kull 
100 g jew kull 100 ml jew kull porzjon. 
Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-
vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
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fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI. ta’ l-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-konsum tal-ħtiġijiet nutrittivi ta' kuljum għandha tibqa' volontarji sabiex 
ma jkunx hemm piż żejjed fuq l-SMEs.  Madnakollu, il-konsum ta' referenza kif stipulat fil-
Parti B tal-Anness XI għandu jibqa' parti minn dan ir-regolament sabiex jiġi żġurat li jkun 
hemm konsistenza kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-produtturi.

Li tiġi pprovduta referenza dwar il-konsum ta' kull porzjon huwa aktar relevanti għall-
konsumaturi, filwaqt li l-informazzjoni għal kull 100 g /100 ml tista' tkun mingħajr ebda 
tifsira u qarrieqa. Barra minn dan, il-provvediment ta' informazzjoni għal kull 100 g / 100ml 
jagħmilha aktar kumplikata għall-konsumaturi sabiex jikkalkulaw il-konsum attwali tagħhom, 
u b'hekk, jagħmilha diffiċli li jibnu dieta bbilanċjata tajba għas-saħħa.

Emenda 506
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, 
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml jew kull 
porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni 
dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala persentaġġ tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-
Parti A ta’ l-Anness XI.

3. L-ittikkettar obbligatorju dwar in-
nutrizzjoni jista' jitfisser, kif jixraq, bħala 
persentaġġ ta’ konsum referenzjali stipulat 
fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta ma’ kull 
100 g jew kull 100 ml jew kull porzjon. 
Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-
vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattazzjoni lingwistika tat-test Ġermaniż għall-verżjoni Ingliża ('as appropriate') [Dan ma 
jaffettwax il-verżjoni Maltija]. 

It-tikketta GDA obbligatorja tmur kontra n-natura volontarja tal-inizjattiva GDA u għalhekk 
għandha tiġi rrifjutata. It-tikketta GDA attwalment qed tiġi implimentata għal oġġetti tal-ikel 
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speċifiċi mill-industrija tal-ikel Ewropea u ppreżentata lill-konsumatur. Kif miftiehem mal-
Pjattaforma Ewropea, issa rridu nistennew l-ewwel data biex naraw jekk l-inizjattiva tal-
ittikkettar tal-industrija tal-ikel hijiex suċċess jew le.

Emenda 507
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-
Anness XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 
100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, 
id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-
minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Il-livelli tan-nutrijenti fid-dikjarazzjoni 
ta' nutrizzjoni fuq in naħa ta' quddiem 
tal-pakkett imsemmijin fl-Artikolu 
29(1)(a) għandhom ikunu indikati 
permezz ta' sistema ta' kodiċi b'kuluri 
differenti. Il-kuluri aħdar, isfar u aħmar 
għandhom jindikaw jekk l-ikel għandux 
livell baxx, medju jew għoli f'dawn in-
nutrijenti. Din l-informazzjoni għandha 
tiġi kkomunikata għal kull 100g jew għal 
kull 100ml. Id-definizzjoni tal-ammonti 
ta' referenza għal livelli għolja, medja u 
baxxi ta' dawn in-nutrijenti għandhom 
ikunu stabbiliti bi qbil mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju imsemmija fl-
Artikolu 49(3) bbażata fuq l-opinjoni tal-
Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-
Ikel. Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar 
il-vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti r-riċerka li wriet li l-konsumaturi jridu informazzjoni limitata 
b'element interpretattiv dwar in-nutrizzjoni fuq quddiem tal-pakkett, . Jippreferu l-użu tal-
kulur aħmar, oranġjo u aħdar bħala indikazzjoni jekk prodott tal-ikel ikollux ammont kbir, 
medju jew żgħir ta’ dawn in-nutrijenti. Id-definizzjoni ta’ ammonti ta’ referenza għal għoli, 
medju jew baxx għandha tkun stabbilita permezz ta’ opinjoni xjentifika indipendenti adottata 
mill-EFSA.
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Emenda 508
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, 
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml jew kull 
porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni 
dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala persentaġġ tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-
Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, 
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml . Meta 
provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini 
u l-minerali għandha wkoll tiġi mfissra 
bħala persentaġġ tal-konsum referenzjali 
stipulat fil-punt 1 tal-Parti A tal-Anness XI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiegħi tal-Artikolu 31(2) tiżgra li d-dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni tkun dejjem 
ibbażata fuq il-kwantità ta' referenza ta' 100g/100ml u l-porzjonijiet huma permessibbli biss 
bħala referenza ta' kwantitajiet addizjonali. Għalhekk it-tħassir ta' 'jew kull porzjon'.

Emenda 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-
Anness XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 
100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, 
id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-
minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 

3. Il-livelli tan-nutrijenti fl-informazzjoni 
ta' nutrizzjoni fuq quddiem tal-pakkett 
imsemmija fl-Artikolu 29(1)(a) għandhom 
ikunu indikati permezz ta' sistema ta' 
kodiċi b'kuluri differenti. Il-kuluri aħdar, 
isfar u aħmar għandhom jindikaw jekk l-
ikel għandux livell baxx, medju jew għoli 
f'dawn in-nutrijenti. Din l-informazzjoni 
għandha tiġi kkomunikata għal kull 100g 
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fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI. jew għal kull 100ml. Id-definizzjoni tal-
ammonti ta' referenza għal livelli għolja, 
medja u baxxi ta' dawn in-nutrijenti 
għandhom ikunu stabbiliti bi qbil mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
imsemmija fl-Artikolu 49(3) bbażata fuq l-
opinjoni tal-Awtorità Ewropea għas-
Sikurezza tal-Ikel. Meta provduta, id-
dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali 
għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti r-riċerka li wriet li l-konsumaturi jridu informazzjoni limitata dwar in-
nutrizzjoni fuq quddiem tal-pakkett, bl-element interpretattiv. Jippreferu l-użu tal-kulur 
aħmar, oranġjo u aħdar bħala indikazzjoni jekk prodott tal-ikel ikollux ammont kbir, medju 
jew żgħir ta’ dawn in-nutrijenti. Id-definizzjoni ta’ ammonti ta’ referenza għal għoli, medju 
jew baxx għandha tkun stabbilita permezz ta’ opinjoni xjentifika indipendenti adottata mill-
EFSA.

Emenda 510
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-
Anness XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 
100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, 
id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-
minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali 
stipulat fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI.

3. Il-livelli tan-nutrijenti fid-dikjarazzjoni 
ta' nutrizzjoni fuq quddiem tal-pakkett 
imsemmija fl-Artikolu 29(1)(a) għandhom 
ikunu indikati permezz ta' sistema ta' 
kodiċi b'kuluri differenti. Il-kuluri aħdar, 
isfar u oranġjo għandhom jindikaw jekk 
l-ikel għandux livell baxx, medju jew 
għoli f'dawn in-nutrijenti. Din l-
informazzjoni għandha tiġi kkomunikata 
għal kull 100g jew għal kull 100ml. Id-
definizzjoni tal-ammonti ta' referenza 
għal livelli għolja, medja u baxxi ta' dawn 
in-nutrijenti għandhom ikunu stabbiliti bi 
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qbil mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju imsemmija fl-Artikolu 49(3) 
bbażata fuq l-opinjoni tal-Awtorità 
Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel.
Din l-iskema ta' kodiċi kkulurit għandha 
tapplika għal prodotti tal-ikel ta' 
konvenjenza pproċessati billi dawn huma 
l-prodotti tal-ikel li dwarhom il-
konsumaturi jsibuha diffiċli li jkollhom 
tgħarif dwar il-kontenut nutrittiv. Ikel ta' 
konvenjenza ipproċessat jirreferi għal ikel 
ippakkjat li jkun lest biex jittiekel jew li 
ma jenħtieġ ebda preparazzjoni ħlief 
reidratazzjoni, defrosting, tisħin jew tisjir 
mill-konsumatur qabel jittiekel.  Ikel bħal
dan jinkludi, iżda mhux ristrett għal, 
sandwiches, ikliet ippreparati jew lesti, 
bergers, zalzett, torti, prodotti tal-għaġina 
mimlija u kixx, laħam panura, miksi jew 
iffurmat, alternattiva għal-laħam, tiġieġ, 
ħut jew prodotti simili inklużi dawk fiz-
zlazi, pizez u ċereali tal-breakfast.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf
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Emenda 511
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-
Anness XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 
100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, 
id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-
minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-
vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsum ta' referenza huma bbażati fuq il-ħtieġa ta' kuljum tal-mara medja ta' 40 sena u 
għalhekk jeskludu il-ħtiġijiet ta' gruppi soċjali oħrajn.  Pereżempju, tfal u xjuħ għandhom 
ħtiġijiet ta' kuljum differenti u jistgħu jitqarqu b'din l-informazzjoni. Li tiġi indikata biss il-
ħtieġa nutrittiva ta' ġurnata jinjora l-fatt li xogħlijiet differenti għandhom ħtiġijiet kalorifiċi 
differenti.   

Emenda 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, 
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml jew kull 
porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni 
dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala persentaġġ tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha wkoll tiġi mfissra 
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml u  kull 
porzjon, f'każ li l-ikel ikun diġà ppakkjat 
bħala porzjonijiet individwali.. Meta 
provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini 
u l-minerali għandha wkoll tiġi mfissra 
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Parti A ta’ l-Anness XI. bħala persentaġġ tal-konsum referenzjali 
stipulat fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The percentage of the reference intakes is a valuable information for most consumers and 
should therefore be given.

Emenda 513
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness 
XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 100 ml 
jew kull porzjon. Meta provduta, id-
dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali 
għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni tista' tiġi mfissra bħala 
persentaġġ ta’ konsum referenzjali stipulat 
fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta ma’ kull 
porzjon, suġġetta għall-Artikolu 32(2) u 
(3). Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar 
il-vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-konsum ta' kuljum għandha tibqa' volontarji sabiex ma jkunx hemm piż 
żejjed fuq l-SMEs.  Li tiġi pprovduta referenza dwar il-konsum ta' kull porzjon huwa aktar 
relevanti għall-konsumaturi, filwaqt li l-informazzjoni għal kull 100 g /100 ml tista' tkun 
kemm mingħajr ebda tifsira kif ukoll qarrieqa.
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Emenda 514
Niels Busk

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-
Anness XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 
100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, 
id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-
minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-
vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar tal-GDA ma jagħtix biżżejjed informazzjoni lill-konsumatur. Pereżempju, nofs 
litru coca-cola jagħmel żewġ porzjonijiet, anke jekk tkun persuna waħda li tikkunsmah? 
Tuffieħa tidher anqas tajba għas-saħħa miċ-ċikkulata tal-ħalib Kinder jew mill-krisps fir-
rigward taz-zokkor u dan iwassal lill-konsumaturi biex jaħsbu li m'hemmx differenza kbira 
bejn  li wieħed jiekol frott, ċikkulata tal-ħalib jew krisps.

Emenda 515
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, 
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml jew kull 
porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni 
dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala persentaġġ tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-

3. Flimkien mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għal kull 100 g jew 
għal kull 100 ml msemmija fil-paragrafi 1 
u 2, l-informazzjoni tista' tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness 
XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 100 ml 
jew kull porzjon Meta provduta, id-
dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali 
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Parti A ta’ l-Anness XI. għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni ta' GDAs għandha tkun fakultattiva. GDAs ta' porzjonijiet huma aktar utli 
għall-konsumaturi minn GDAs għal kull 100 g jew 100 ml. 

Emenda 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-
Anness XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 
100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, 
id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-
minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-
vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskema GDA, li kienet żviluppata mill-industrija tal-ikel, mhix ibbażata neċessarjament fuq 
bażi xjentifika nutrittiva. Ukoll, m’hemm ebda esperjenza analizzata xjentifikament bl-
applikazzjoni tal-iskema GDA s’issa, u dan mhux ser jgħin lill-konsumaturi biex jagħmlu 
għażla infurmata. 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 164/183 AM\762307MT.doc

MT

Emenda 517
Johannes Lebech

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-
Anness XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 
100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, 
id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-
minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-
vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi 
mfissra bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0.5 litre 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on a 0.5 litre 
bottle. This is another source of confusion for the consumer and another reason why we 
support the obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as 
additional information. Without portion sizes GDA would be absurd. 

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardised and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.
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Emenda 518
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, 
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml jew kull 
porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni 
dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala persentaġġ tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-
Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, 
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI għal 
kull 100 g jew kull 100 ml jew kull 
porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni 
dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala persentaġġ tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-
Parti A ta’ l-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-verżjoni Ingliża tal-Emenda 10 tkun konformi mal-verżjoni oriġinali tal-abbozz ta' 
raport ta' Dr. Sommer.

Emenda 519
Miroslav Ouzký

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala persentaġġ ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness 
XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 100 ml
jew kull porzjon. Meta provduta, id-
dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali 
għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni tista' tiġi mfissra bħala 
persentaġġ ta’ konsum ta' referenza
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull porzjon, suġġetta għall-Artikolu 
32(2) u (3). Meta provduta, id-
dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali 
għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Emenda 520
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, 
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml jew kull 
porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni 
dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala persentaġġ tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-
Parti A ta’ l-Anness XI.

3. L-informazzjoni dwar l-enerġija 
għandha tiġi mfissra bħala persentaġġ ta’ 
tal-konsum ta' referenza għal kull 
porzjoni stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness 
XI. Informazzjoni aktar dettaljata dwar il-
persentaġġ tas-sehem tal-konsum ta' 
referenza stipulat fil-Parti B tal-Anness 
XI għandha tkun permissibbli dwar in 
nutrijenti hawnhekk elenkati.  Meta 
provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini 
u l-minerali għandha wkoll tiġi mfissra 
bħala persentaġġ tal-konsum referenzjali 
stipulat fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-paragrafu 3 tiżgura li indikazzjoni ta' GDA hija mandatorja biss b'referenza għall-
ammont ta' enerġija u l-porzjon.  Aktar rekwiżiti dettaljati jkunu wisq għall-konsumatur. Ma 
jagħmilx sens li l-indikazzjoni tal-GDA tiġi pprovduta għal 100g jew 100ml, għaliex il-
persuni jieklu porzjon u għalhekk huwa l-persentaġġ ta' dan tal-aħħar tal-valur standard tal-
konsum ta' kuljum li għandu jintwera. 
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Emenda 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fi żmien 6 xhur wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament, u filwaqt li jitqiesu 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Awtorità 
Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi valuri 
ta' referenza ta' konsum għall-enerġija u 
nutrijenti magħżula, għajr il-vitamini u l-
minerali, li għandhom jiżdiedu mal-
Anness XI, Parti B. Dawn il-miżuri 
maħsubin sabiex jemendaw elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament billi 
jibdluh għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valuri li bħalissa huma prevvisti fl-Anness XI ma jirriżultawx minn riċerka indipendenti u 
ma jaqblux ma' rakkomandazzjonijiet bħal dawk tal-Aġenzija tal-Istandards tal-Ikel tar-Renju 
Unit jew tal-WHO.  Attwalment, l-EFSA qed taħdem biex tistipola referenzi simili ta' valuri 
ta' konsum u suppost ser tippreżenta dawn il-proposti fir-Rebbiegħa tal-2009. Dawn 
għandhom jitqiesu meta jiġu definiti l-valuri ta' referenza tal-konsum. Marbutin mal-EM 
dwar l-Anness XI, Parti B.

Emenda 522
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Flimkien ma' dan, l-informazzjoni 
tista' wkoll, b'mod fakultattiv, fejn jixraq, 
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tiġi pprovduta bħala persentaġġ tal-
konsum ta' referenza għat-tfal stipulati 
fil-Parti B tal-Anness XI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' prodotti tal-ikel speċifikament magħmulin għat-tfal jagħmel sens ukoll li l-
informazzjoni nutrizzjonali tiġi pprovduta bħala persentaġġ tal-GDAs ibbażati fuq il-konsum 
ta' referenza għat-tfal.

Emenda 523
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati msemmija fl-
Artikolu 29(1)(b), għandha tiġi preżentata 
skond l-Anness XIII Parti B.

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati u xaħmijiet trans  
msemmija fl-Artikolu 29(1)(b), għandha 
tiġi preżentata skond l-Anness XIII Parti B.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija l-informazzjoni li l-konsumaturi jixtiequ jkunu jafu.

Emenda 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
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bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati msemmija fl-
Artikolu 29(1)(b), għandha tiġi preżentata 
skond l-Anness XIII Parti B.

bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati u xaħmijiet trans  
msemmija fl-Artikolu 29(1)(b), għandha 
tiġi preżentata skond l-Anness XIII Parti B.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tirreferi għall-EM tal-Artikoli 29(1).

Emenda 525
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati msemmija fl-
Artikolu 29(1)(b), għandha tiġi preżentata 
skond l-Anness XIII Parti B.

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati u xaħmijiet trans
msemmija fl-Artikolu 29(1)(b), għandha 
tiġi preżentata skond l-Anness XIII Parti B.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xaħmijiet trans għandhom ikunu parti mid-dikjarazzjoni mandatorja flimkien max-
xaħmijiet saturati u għalhekk għandhom jitneħħew mid-dettalji voluntarji.

Emenda 526
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
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bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati msemmija fl-
Artikolu 29(1)(b), għandha tiġi preżentata 
skond l-Anness XIII Parti B.

bix–xaħam, għandha tiġi preżentata skond 
l-Anness XIII Parti B.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala kjarifika.

Emenda 527
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Modi oħrajn li jindikaw id-
dikjarazzjoni nutrizzjonali għandhom jiġu 
permessi jekk jikkonformaw mar-rekwiżiti 
tar-Regolament, b'mod partikolari dawk 
tal-Artikolu 7. Il-Kummissjoni tista' 
tadotta linjigwida għall-użu ta' modi 
oħrajn speċifikati ta' kif id-dikjarazzjoni 
nutrizzjonali tiġi indikata, skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni nutrizzjonali flimkien mar-rekwiżit statutorju jistgħu 
jibqgħu jiġu pprovduti fil-futur. Skont il-proposta tal-Kummissjoni dan ikun fattibbli jekk l-
Istati Membri jew il-Kummissjoni jirrikkmandaw dan b'mod dirett. Dan ikun ifisser aktar 
burokrazija, u għandha tiġi evitata.
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Emenda 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

imħassar

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali. 3.
3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon 
biss għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri li tfasslu 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jżidu 
xi elementi miegħu, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-EM dwar l-Artikolu 31 (2).
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Emenda 529
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni għandha tiġi mfissra bħala 
porzjon bin-numru ta' porzjonijiet li hemm 
fil-pakkett indikat. 

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali. 3.
3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon biss
għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri li tfasslu 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jżidu
xi elementi miegħu, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon 
biss, kif imsemmi fil-paragrafu 1, għall-
ikel preżentat f’pakketti li fihom ħafna 
porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx ippakkjati 
bil-lest f’porzjonijiet individwali, għandha 
tiġi stabbilita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huwa utli li l-ammonti ta' enerġija u nutrijenti jiġu espressi għal kull 100g fuq 
quddiem billi dan jippermetti li wieħed iqabbel il-prodotti ma' xuxlin, huwa wkoll utli li fuq 
quddiem tal pakkett ikun hemm l-ammont għal kull porzjon.
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Emenda 530
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 32 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(1) 
b) fuq in naħa ta' wara tal-pakkett tista' 
tiġi mfissra bħala porzjon kif kwantifikat 
fuq it-tikketta, dejjem jekk jingħata n-
numru ta' porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali. 3.
3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon biss 
għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri li tfasslu 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jżidu 
xi elementi miegħu, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon 
biss, kif imemmi fil-paragrafu 1, għall-ikel 
preżentat f’pakketti li fihom ħafna 
porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx ippakkjati 
bil-lest f’porzjonijiet individwali, għandha 
tiġi stabbilita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-daqs tal-porzjonijiet mhux armonizzat madwar l-UE. Għalhekk l-informazzjoni għandha 
dejjem tiġi espressa f'100ml jew 100mg u tista' tiġi akkumpanjata bid-daqsijiet tal-
porzjonijiet.   
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Emenda 531
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 32 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali. 3.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra fuq il-bażi  ta’ porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali, jew jekk il-
porzjonijiet individiwali tal-istess daqs 
ikunu mqassma f'porzjonijiet diġà u 
jkunu jintgħarfu b'mod ċar.

3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon 
biss għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

3. F'każijiet oħrajn minbarra dawk 
definiti fil-paragrafu 2 il-Kummissjoni 
għandha, wara li tikkonsulta l-partijiet 
interessati, tistabbilixxi jekk id-
dikjarazzjoni nutrizzjonali tistax tiġi 
espressa abbażi ta’ kull porzjon biss. Dawk 
il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju msemmi 
fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-dikjarazzjoni nutrizzjonali tkun tirreferi għal porzjonijiet fil-każ ta' 
prodotti tal-ikel ippreżentat f'porzjonijiet individwali jew f'każijiet fejn il-porzjonijiet ikunu 
indikati b'mod ċar. Tiċċara t-test Ġermaniż tal-paragrafu 3.  
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Emenda 532
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. 1. Minbarra d-dikjarazzjoni obbligatorja
dwar in-nutrizzjoni għal kull 100g jew għal 
kull 100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett u sakemm 
id-daqs tal-porzjonijiet ikun realistiku u 
jiġi ppreżentat u/jew spjegat lill-
konsumatur medju b’mod li jinftiehem.
B’koperazzjoni mal-intrapriżi tal-ikel u 
mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linjigwida rigward l-
indikazzjoni ta’ daqsijiet realistiċi tal-
porzjonijiet. Dawn il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tad-daqs tal-porzjonijiet għandha tirrefletti l-mod li bih il-konsumaturi jaħsbu 
dwar l-ikel. Pereżempju, il-konsumaturi aktar jistgħu jifhmu xi jfisser porzjon li jikkonsisti 
minn tmien biċċiet jew oġġetti (pereżempju fil-każ tal-gallettini) jew nofs kikkra (pereżempju 
fil-każ tal-lewż) milli l-indikazzjonijiet korrispondenti tal-grammi. Barra minn hekk, id-daqs 
tal-porzjon għandu jkun ibbażat fuq il-konsum medju realistiku sabiex jiġu evitati 
indikazzjonijiet qarrieqa. Ġie ppruvat, pereżempju, li d-daqs ta’ porzjon ta’ 25g, spiss indikat 
fuq il-pakketti, mhuwiex realistiku bħala punt ta’ riferiment.
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Emenda 533
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. Flimkien mal-ittikkettar dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml , din tista’ tiġi mfissra għal kull 
porzjon, dejjem jekk tingħata l-kwantità li 
jkun hemm fil-porzjon.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattazzjoni lingwistika tat-test Ġermaniż għall-verżjoni Ingliża ('flimkien ma').  

Sabiex jiġi evitat li l-konsumatur jitqarraq, l-ittikkettar għal kull porzjon għandu jkun
permess jekk il-kwantità tal-porzjon tkun immarkata b'mod ċar fuq il-pakkett. L-indikazzjoni 
addizzjonali tan-numru ta' porzjonijiet f'pakkett għandha tkun fakultattiva.

Emenda 534
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 32 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni għandha tiġi mfissra bħala 
porzjon fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett 
bin-numru ta' porzjonijiet li hemm fil-
pakkett indikat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha dejjem tingħata għal kull 100 g jew għal kull 100ml sabiex jiġi 
evitat li l-konsumaturi jitqarrqu. Dan jippermetti wkoll i wieħed iqabbel il-prodotti b'mod 
faċli u ċar . Informazzjoni addizzjonali dwar il-prozjonijiet għandha tingħata fuq il-pakkett 
billi din tista' tgħin lil xi konsumaturi jevalwaw il-kwantitajiet tal-ikel li jikkunsmaw.

Emenda 535
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali. 3.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont l-emenda għall-Artikolu 31(2), id-daqs tal-porzjonijiet jista' jintuża biss flimkien mal-
kwantitàta' referenza ta' 100 g jew 100 ml. Għalhekk il-paragrafu 2 qed jitħassar.

Emenda 536
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 32 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq 
il-bażi ta' porzjon tista' fi kwalunkwe każ 
tkun biss supplimentari għad-
dikjarazzjoni nutrizzjonali mogħtija għal 
kull 100 gram jew 100 millilitru.

Or. hu
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Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li l-kontenut ta' enerġija u ta' nutrimenti ikun espress għal kull 100 gramma jew 
100 millilitri tippermetti lill-konsumaturi li jqabblu l-prodotti direttament ma' xulxin . Huwa 
vitali li l-ittikkettar nutrizzjonali ma jingħatax biss għal kull porzjon, għaliex il-konsumaturi 
mhux neċessarjament jużaw il-prodott fil-porzjonijiet indikati fuq il-pakkett.

Emenda 537
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali. 

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra biss abbażi ta’ kull 
porzjon jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali jew ikun 
maqsum f’porzjonijiet individwali 
separati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tal-valuri nutrittivi fuq il-bażi ta’ kull porzjon tkun utli fuq kollox għall-oġġetti 
tal-ikel ikkonsmati fi kwantitajiet iżgħar b’mod sinifikanti minn 100g, (eż. ġamm, żejt tal-ikel 
eċċ.).

Emenda 538
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 32 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali, jew bħala 
għadd ta’ porzjonijiet separati, li jkunu 
kollha tal-istess daqs.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\762307MT.doc 179/183 PE418.218v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Prodotti tal-ikel li jiġu diġà mqassma f'porzjonijiet ċari jew jiġu f'aktar minn porzjon wieħed, 
separat, tal-istess daqs għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħala ikel ippakkjat lest, jiġifieri 
bħala porzjon individwali.

Emenda 539
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon 
biss għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont l-emenda għall-Artikolu 31(2), id-daqs tal-porzjonijiet jista' jintuża biss flimkien mal-
kwantitàta' referenza ta' 100 g jew 100 ml. Għalhekk il-paragrafu 3 qed jitħassar.

Emenda 540
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 

imħassar
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tingħata f’xi forom oħra ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jintlaħqu:
a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 
nutrijent ta’ xi dieta; u
b) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; u
c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm 
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.
2. Dawk il-forom addizzjonali ta’ 
espressjoni mfissra fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu identifikati taħt skema 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tħassar repetizzjoni superfluwa ta' projbizzjoni li hija qarrieqa b'mod ġenerali. Repetizzjoni 
superfluwa għandha tiġi evitata fl-interess ta' regolazzjoni effettiva.

Emenda 541
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 
tingħata f’xi forom oħra ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jintlaħqu:

imħassar

(a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
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il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 
nutrijent ta’ xi dieta; u
(b) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; u
(c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm 
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.
2. Dawk il-forom addizzjonali ta’ 
espressjoni mfissra fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu identifikati taħt skema 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-uniku mod biex jiġi garantit is-suq komuni huwa permezz ta’ armonizzazzjoni sħiħa.

Emenda 542
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 
tingħata f’xi forom oħra ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jintlaħqu:

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ tiġi 
ripetuta wkoll f’xi forom oħra ta’ 
espressjoni, pereżempju permezz ta’ 
rappreżentazzjonijiet grafiċi.

(a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 
nutrijent ta’ xi dieta; and
(b) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
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konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; and
(c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm 
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.
2. Dawk il-forom addizzjonali ta’ 
espressjoni mfissra fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu identifikati taħt skema 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm ukoll ftit flessibilità għal modi oħra ta' espressjoni minbarra id-
dikjarazzjoni nutrittiva.

Emenda 543
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Artikolu 33 - paragrafu 2 a and 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward ta' ikel ta' konvenjenza 
pproċessat għandha tingħata 
informazzjoni interpretattiva addizzjonali 
permezz ta' skema ta' kodiċi ta' kuluri bi 
tliet livelli li jindika l-preżenza ta' 
nutrienti bħala dawk mhux tajbin, tajbin 
u tajbin ħafna/l-aħjar. Il-produtturi jużaw 
il-kuluri aħdar, oranġjo u aħmar, jew 
kuluri oħrajn li jinftiehmu malajr mill-
konsumatur bħall-abjad (newtrali), fidda 
u deheb. Huma jistgħu jinkludu prodotto 
oħra tal-ikel fl-iskema tal-kodiċi tal-
kuluri, sakemm jissodisfaw ir-rekwiżiti 
msemmija fil-paragrafu 1.
Il-kriterji biex il-prodotti u l-ingredjenti 
tagħhom jikkwalifikaw għal mhux 
tajjeb/newtrali, tajjeb jew l-aħjar/tajjeb 
ħafna huma fformulati mill-Kummissjoni 
Ewropea wara konsultazzjoni mal-
Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel 
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(EFSA). 
2b. Il-lista ta' prodotti jew ta' kategoriji ta' 
prodotti li huma suġġetti għar-rekwiżiti fl-
Artikolu 33(2)(a) tinkludi:
- Ikliet lesti biex jiġu kkunsmati
- 'snacks' ippakkjati lesti
- Bergers, zalzett
- Torti, prodotti tal-għaġina mimlija u 
kixx
- Laħam panura jew miksi jew iffurmat, 
alternattivi għal-laħam, tiġieġ, ħut jew 
prodotti simili inklużi dawk fiz-zlazi 
(eżempju 'chicken nuggets', 'fish fingers', 
'chicken kiev', ħut biz-zalza tat-tursin, 
blalen tal-laħam, u ħaruf iggrilljat)
- Pizez
- Ċereali tal-Breakfast 
u tista' tiġi emendata mill-Kummissjoni  
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in ‘Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes’ EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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