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Emenda 144
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Emenda 145
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Minħabba l-varjetà kbira ta’ tikketti 
ambjentali li jiddikjaraw li prodott tal-ikel 
ikun, pereżempju, 'bijo' jew 'eko' jew 
organiku mingħajr ma jispjegaw kif dan 
huwa miksub, il-Kummissjoni, filwaqt li  
tikkonsulta l-partijiet interessati relevanti, 
għandha tifformula proposti għal kriterji 
ta’ kwalità li fuqhom għandhom ikunu 
bbażati dawn it-tikketti, biex il-
konsumaturi ma jiġux żgwidati.

Or. en
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Emenda 146
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Hemm interess pubbliku fir-relazzjoni 
bejn id-dieta u s-saħħa u fl-għażla ta’ dieta 
adattata li tgħodd għall-bżonnijiet 
individwali. Il-White Paper tal-
Kummissjoni dwar Strateġija għall-Ewropa 
f’kwistjonijiet tas-saħħa marbuta man-
Nutrizzjoni, il-Piż Żejjed u l-Obeżità 
nnutat li t-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni 
huwa għodda importanti biex jgħarraf lill-
konsumaturi dwar il-kompożizzjoni ta’ l-
ikel u tgħinhom jagħmlu għażliet 
infurmati. L-istrateġija tal-politika tal-
konsumatur 2007-2013 enfasizzat li l-fatt li 
l-konsumaturi jkunu permessi jagħmlu 
għażliet informati huwa essenzjali kemm 
għal kompetizzjoni effettiva kif ukoll għal 
benesseru tal-kosnumatur. L-għarfien dwar 
il-prinċipji bażiċi tan-nutrizzjoni u 
informazzjoni tan-nutrizzjoni adattata dwar 
l-ikel kieku tikkontribwixxi sew biex il-
konsumatur ikun jista’ jagħmel għażla 
infurmata. 

(10) Hemm interess pubbliku fir-relazzjoni 
bejn id-dieta u s-saħħa u fl-għażla ta’ dieta 
adattata li tgħodd għall-bżonnijiet 
individwali. Il-White Paper tal-
Kummissjoni dwar Strateġija għall-Ewropa 
f’kwistjonijiet tas-saħħa marbuta man-
Nutrizzjoni, il-Piż Żejjed u l-Obeżità 
nnutat li t-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni 
huwa għodda importanti biex jgħarraf lill-
konsumaturi dwar il-kompożizzjoni ta’ l-
ikel u tgħinhom jagħmlu għażliet 
infurmati. Il-kampanji ta’ edukazzjoni u 
ta’ informazzjoni huma mekkaniżmu 
importanti biex il-konsumatur jifhem 
aħjar it-tagħrif dwar l-ikel. L-istrateġija 
tal-politika tal-konsumatur 2007-2013 
enfasizzat li l-fatt li l-konsumaturi jkunu 
permessi jagħmlu għażliet informati huwa 
essenzjali kemm għal kompetizzjoni 
effettiva kif ukoll għal benesseru tal-
kosnumatur. L-għarfien dwar il-prinċipji 
bażiċi tan-nutrizzjoni u informazzjoni tan-
nutrizzjoni adattata dwar l-ikel kieku 
tikkontribwixxi sew biex il-konsumatur 
ikun jista’ jagħmel għażla infurmata. (11)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titjib tad-dieta u tal-fehim tal-konsumatur tan-nutrizzjoni tal-ikel ma jistax jintlaħaq bit-
tikkettjar biss. Anke issa, il-konsumaturi ma jistgħux jifhmu t-tagħrif kollha ta’ fuq it-tiketta, u 
huwa essenzjali li Stati Membri jkunu involuti aktar f’kampanji ta’ informazzjoni mfassla biex 
itejbu l-fehim tal-konsumatur.
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Emenda 147
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
Operat bħalma huma t-trattament
okkażjonali, li jisserva u jinbiegħ ikel minn 
persuni privati f'okkażjonijiet bħalma 
huma karitajiet, jew fieri lokali tal-
komunità u laqgħat mhumiex koperti fl-
ambitu ta' dan ir-regolament.

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
Operazzjonijiet bħat-twassil okkażjonali 
ta’ ikel lil partijiet terzi, is-servizz u l-
bejgħ ta’ ikel minn persuni privati, 
pereżempju waqt avveniment għall-karità
jew fieri lokali tal-komunità u laqgħat,
mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan ir-
regolament. Servizzi ta’ catering pprovduti 
minn impriżi tat-trasport m’għandhomx 
jaqgħu taħt dan ir-Regolament ħlief jekk 
jiġu pprovduti fuq rotot bejn żewġ punti 
fit-territorju Komunitarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar il-kuntatt mal-ikel imma dwar it-twassil tal-ikel lill-
partijiet terzi; qed jiġi evitat l-idduplikar. F’rotot li jibdew jew jispiċċaw barra mill-UE, l-
impriżi tat-trasport jistgħu ma jsibux fornituri li jissodisfaw ir-rekwiżiti. Jekk l-impriżi li 
jservu rotot tali jkollhom jaqgħu taħt dan ir-Regolament, dan ipoġġi lill-impriżi stabbiliti fl-
UE fi żvantaġġ kompetittiv, għax huma biss ikun obbligati jikkonformaw mar-Regolament.  

Emenda 148
Jules Maaten

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
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Operat bħalma huma t-trattament 
okkażjonali, li jisserva u jinbiegħ ikel minn 
persuni privati f'okkażjonijiet bħalma huma 
karitajiet, jew fieri lokali tal-komunità u 
laqgħat mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan 
ir-regolament.

Operat bħalma huma t-trattament 
okkażjonali, li jisserva u jinbiegħ ikel minn 
persuni privati f'okkażjonijiet bħalma huma 
karitajiet, jew fieri lokali tal-komunità u 
laqgħat mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan 
ir-regolament. Is-servizzi tal-catering 
offruti minn kumpaniji ta’ trasport 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal dan ir-
Regolament fil-każ ta’ konnessjonijiet 
minn barra t-territorju tal-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun li meta jopera barra mill-pajjiżi tal-UE, caterer ma jkunx jista’ jsib fornituri li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-informazzjoni dwar l-ikel. 

Emenda 149
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
Operat bħalma huma t-trattament 
okkażjonali, li jisserva u jinbiegħ ikel minn 
persuni privati f'okkażjonijiet bħalma huma 
karitajiet, jew fieri lokali tal-komunità u 
laqgħat mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan 
ir-regolament.

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
Operat bħalma huma t-trattament 
okkażjonali, li jisserva u jinbiegħ ikel minn 
persuni privati f'okkażjonijiet bħalma huma 
karitajiet, imwettqa minn voluntiera għall-
benefiċċju ta' assoċjazzjonjiet, 
kongregazzjonijiet jew skejjel (jew 
organizzazzjonijiet kumparabbli) u fieri 
lokali tal-komunità u laqgħat mhumiex 
koperti fl-ambitu ta' dan ir-regolament.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-leġiżlazzjoni hu li jgħin lill-konsumaturi kemm jista’ jkun sabiex jiksbu tagħrif 
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dwar in-nutrizzjoni. Li wieħed jitlob dan minn operazzjonijiet ta’ natura temporanja ħafna 
mhuwiex raġonevoli. Mhux possibbli li attivitajiet voluntarji, okkażjonali jew altruistiċi jkunu 
konformi mar-rekwiżiti rigorużi stipulati mill-leġiżlatur skont dan ir-Regolament. Minħabba li 
l-konsumatur mhux f’pożizzjoni ta' dipendenza fil-konfront tal-produttur/bejjiegħ f'dawn il-
każijiet, m'hemm ebda raġuni għalfejn dawn l-attivitajiet għandhom ikunu koperti mir-
rekwiżiti.

Emenda 150
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tipprovdi flessibbiltà biżżejjed 
sabiex tkun tista’ tibqa’ aġġornata mar-
rekwiżiti ġodda ta' informazzjoni mill-
konsumaturi u sabiex ikun assigurat
bilanċ bejn il-ħarsien tas-suq intern u bejn 
id-differenzi fil-perċezzjoni tal-
konsumaturi fl-Istati Membri.

(16) Il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tiżgura bilanċ bejn il-ħarsien tas-
suq intern u bejn id-differenzi fil-
perċezzjoni tal-konsumaturi fl-Istati 
Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe inklużjoni ta’ rekwiżiti ġodda li tista’ toħroġ fil-ġejjieni għandha tkun suġġetta 
għal reviżjoni leġiżlattiva bħala tqis li jkun xieraq il-Kummissjoni.

Emenda 151
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Ir-rekwiżiti ġodda obbligatorji ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel għandhom iżda 
jiġu stabbiliti biss jekk u fejn meħtieġ, bi 
qbil mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà, 

(19) Ir-rekwiżiti ġodda obbligatorji ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel għandhom iżda 
jiġu stabbiliti biss jekk u fejn meħtieġ, bi 
qbil mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà, 
proporzjonalità, trasparenza u 
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proporzjonalità u sostenibbiltà. sostenibbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinżamm il-konformità mal-għanijiet attwali tal-UE għal suq intern li jiffunzjona bis-
sħiħ, hu kruċjali li kwalunkwe rekwiżit ġdid jiġi nnotifikat u eżaminat bir-reqqa mill-partijiet 
interessati kollha sabiex jiżgura li jkunu ġustifikat u li ma jimpedixxix il-moviment ħieles tal-
prodotti.

Emenda 152
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jitqiesu l-bidliet u l-iżviluppi 
fil-qasam ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet sabiex 
jagħtu saħħa lill-Kummissjoni li temenda 
l-lista ta' informazzjoni mandatorja billi 
jiżdiedu jew jitneħħew dettalji u biex ċerti 
dettalji jkunu disponibbli b'mezzi 
alternattivi. Il-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati għandha tgħin biex isiru bidliet 
fil-ħin u immirati sew tar-rekwiżiti ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet li jemendaw il-lista ta’ informazzjoni obbligatorja u li 
jippermettu d-disponibilità ta' ċerti dettalji b’mezzi alternattivi tinvolvi bidla kbirafir-
Regolament u għaldaqstant m’għandhiex tkun suġġetta għall-proċedura ta’ komitoloġija iżda 
għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni.
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Emenda 153
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jitqiesu l-bidliet u l-iżviluppi 
fil-qasam ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet sabiex 
jagħtu saħħa lill-Kummissjoni li temenda 
l-lista ta' informazzjoni mandatorja billi 
jiżdiedu jew jitneħħew dettalji u biex ċerti 
dettalji jkunu disponibbli b'mezzi 
alternattivi. Il-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati għandha tgħin biex isiru bidliet 
fil-ħin u immirati sew tar-rekwiżiti ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet li jemendaw il-lista ta’ informazzjoni obbligatorja u li 
jippermettu d-disponibilità ta' ċerti dettalji b’mezzi alternattivi tinvolvi bidla kbirafir-
Regolament u għaldaqstant m’għandhiex tkun suġġetta għall-proċedura ta’ komitoloġija iżda 
għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 154
Jill Evans

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jitqiesu l-bidliet u l-iżviluppi 
fil-qasam ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet sabiex 
jagħtu saħħa lill-Kummissjoni li temenda 
l-lista ta' informazzjoni mandatorja billi 
jiżdiedu jew jitneħħew dettalji u biex ċerti 
dettalji jkunu disponibbli b'mezzi 
alternattivi. Il-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati għandha tgħin biex isiru bidliet 

imħassra
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fil-ħin u immirati sew tar-rekwiżiti ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet li jemendaw il-lista ta’ informazzjoni obbligatorja u li 
jippermettu d-disponibilità ta' ċerti dettalji b’mezzi alternattivi tinvolvi bidla kbirafir-
Regolament u għaldaqstant m’għandhiex tkun suġġetta għall-proċedura ta’ komitoloġija iżda 
għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 155
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jitqiesu l-bidliet u l-iżviluppi 
fil-qasam ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet sabiex 
jagħtu saħħa lill-Kummissjoni li temenda 
l-lista ta' informazzjoni mandatorja billi 
jiżdiedu jew jitneħħew dettalji u biex ċerti 
dettalji jkunu disponibbli b'mezzi 
alternattivi. Il-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati għandha tgħin biex isiru bidliet 
fil-ħin u immirati sew tar-rekwiżiti ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet li jemendaw il-lista ta’ informazzjoni obbligatorja u li 
jippermettu d-disponibilità ta' ċerti dettalji b’mezzi alternattivi tinvolvi bidla kbirafir-
Regolament u għaldaqstant m’għandhiex tkun suġġetta għall-proċedura ta’ komitoloġija iżda 
għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni.



AM\765208MT.doc 11/115 PE416.699v02-00

MT

Emenda 156
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jitqiesu l-bidliet u l-iżviluppi 
fil-qasam ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet sabiex 
jagħtu saħħa lill-Kummissjoni li temenda 
l-lista ta' informazzjoni mandatorja billi 
jiżdiedu jew jitneħħew dettalji u biex ċerti 
dettalji jkunu disponibbli b'mezzi 
alternattivi. Il-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati għandha tgħin biex isiru bidliet 
fil-ħin u immirati sew tar-rekwiżiti ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

imħassra

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ komitoloġija tista’ tapplika biss għal miżuri sekondarji; kwalunkwe bidla 
għad-dispożizzjonijiet obbligatorji għandha taqa’ taħt il-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 157
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) It-tikketti ta’ l-ikel għandhom ikunu 
ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-
konsumaturi li jridu jagħmlu għażliet 
infurmati aħjar u dwar id-dieta. Xi studji 
juru li l-leġibbiltà hija element importanti 
biex tkabbar il-possibbiltà ħalli l-
informazzjoni fuq it-tikketta tkun tista’ 
tinfluwenza l-udjenza tagħha u l-istampar 
b’daqs żgħir huwa wieħed mill-kawżi 
ewlenin għaliex il-konsumaturi ma 

(25) It-tikketti ta’ l-ikel għandhom ikunu 
ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-
konsumaturi li jridu jagħmlu għażliet 
infurmati aħjar u dwar id-dieta. Xi studji 
juru li l-leġibbiltà hija element importanti 
biex tkabbar il-possibbiltà ħalli l-
informazzjoni fuq it-tikketta tkun tista’ 
tinfluwenza l-udjenza tagħha u 
konsegwentement, fatturi bħad-daqs, it-
tipa, il-kulur u l-kuntrast għandhom 
jitqiesu flimkien biex jiżguraw is-
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jkunux kuntenti bit-tikketti dwar l-ikel. sodisfazzjon tal-konsumatur bit-tikketti 
dwar l-ikel. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġibbiltà tat-tikketti hi kruċjali għall-konsumaturi u għandha tibqa’ rekwiżit fir-
Regolament il-ġdid. Madankollu, meta wieħed iqis iċ-ċarezza tat-tikketta għandu jqis għadd 
ta’ fatturi, u mhux biss id-daqs tat-tipa.

Emenda 158
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) It-tikketti ta’ l-ikel għandhom ikunu 
ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-
konsumaturi li jridu jagħmlu għażliet 
infurmati aħjar u dwar id-dieta. Xi studji 
juru li l-leġibbiltà hija element importanti 
biex tkabbar il-possibbiltà ħalli l-
informazzjoni fuq it-tikketta tkun tista’ 
tinfluwenza l-udjenza tagħha u l-istampar 
b’daqs żgħir huwa wieħed mill-kawżi 
ewlenin għaliex il-konsumaturi ma jkunux 
kuntenti bit-tikketti dwar l-ikel. (26)

(25) It-tikketti ta’ l-ikel għandhom ikunu 
preċiżi, ċari, faċli li jinqraw u jinftiehmu 
sabiex jgħinu lill-konsumaturi biex 
jagħmlu għażliet konxji dwar prodotti 
partikulari tal-ikel u dwar id-dieta. Xi 
studji juru li l-leġibbiltà hija element 
importanti biex tkabbar il-possibbiltà ħalli 
l-informazzjoni fuq it-tikketta tkun tista’ 
tinfluwenza l-udjenza tagħha u l-istampar 
b’daqs żgħir huwa wieħed mill-kawżi 
ewlenin għaliex il-konsumaturi ma jkunux 
kuntenti bit-tikketti dwar l-ikel. (26)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda mmirata għall-konsumaturi kollha u intenzjonata biex tagħmel il-premessa kollha 
konsistenti, filwaqt li ssemmi l-kriterji minimi għat-tikkettjar.
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Emenda 159
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dawr l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet 
alkoħoliċi mħallta wkoll għandhom 
jagħtu informazzjoni dwar l-ingredjenti 
tagħhom. 

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tabilħaqq, xorb alkoħoliku mħallat (magħruf ukoll bħala alcopops) jippossjedi xi 
karatteristiċi li jiġġustifika attenzjoni akbar fil-leġiżlazzjoni dwar it-tagħrif għall-konsumatur; 
dan ix-xorb hu attraenti ħafna għaż-żgħażagħ u jistgħu jikkontribwixxi kemm għal aktar xorb 
u kemm sabiex titbaxxa l-età li fiha wieħed jibda jixrob. Fih koloranti u togħmiet artifiċjali li 
qishom ħelu (sabiex jaħbu t-togħma tal-alkoħol) u livelli għolja ta' zokkor. Xi xorb ikun fih 
ukoll stimulanti bħal kaffeina, ġinseng, tawrina jew guarana.

Emenda 160
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dawr l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet 
alkoħoliċi mħallta wkoll għandhom 
jagħtu informazzjoni dwar l-ingredjenti 
tagħhom.

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dawr l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata fil-każ ta' xorb 
alkoħoliku, il-Kummissjoni u l-partijiet 
interessati rilevanti ser iwettqu 
investigazzjonijiet sabiex jaċċertaw liema 
informazzjoni hija l-aktar utli għall-
konsumaturi u kif din tista' tiġi pprovduta 
bl-aktar mod effettiv. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Emenda 161
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dawr l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet alkoħoliċi 
mħallta wkoll għandhom jagħtu 
informazzjoni dwar l-ingredjenti tagħhom.

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dwar l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet alkoħoliċi 
mħallta għandhom ikunu tikkettjati bħala 
tali, jagħtu informazzjoni dwar l-
ingredjenti tagħhom u jiddikjaraw kemm 
hu l-kontenut ta' alkoħol.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Xarbiet alkoħoliċi mħallta għandhom jiġu tikkettati bħala tali, jiġifieri li jsemmu b'mod ċar li 
dawn ikun fihom l-alkoħol, filwaqt li jiddikjaraw liema alkoħol, u liema livell ta’ alkoħol. Il-
konsumaturi għandhom ikunu infurmati dwar il-karatteristiċi speċifiċi ta' xarbiet alkoħoliċi 
mħallta sabiex ikunu informati kif jixraq, b’tagħrif dwar il-politiki kontra l-alkoħol u l-
konsum eċċessiv tal-alkoħol.
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Emenda 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dawr l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet alkoħoliċi 
mħallta wkoll għandhom jagħtu 
informazzjoni dwar l-ingredjenti tagħhom. 

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dwar l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet alkoħoliċi 
kollha, inkluż l-inbid, il-birer, l-ispirti u x-
xarbiet alkoħoliċi mħallta jridu jagħtu 
informazzjoni dwar l-ingredjenti tagħhom. 

Or. en

Emenda 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dawr l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet alkoħoliċi 
mħallta wkoll għandhom jagħtu 
informazzjoni dwar l-ingredjenti tagħhom. 

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dwar l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet alkoħoliċi 
wkoll għandhom jagħtu informazzjoni 
dwar l-ingredjenti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-għan ta’ dan ir-regolament hu livell għoli ta’ saħħa tal-konsumatur, din id-
dispożizzjoni trid tkun applikabbli għax-xarbiet alkoħoliċi kollha. 
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Emenda 164
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dawr l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet alkoħoliċi 
mħallta wkoll għandhom jagħtu 
informazzjoni dwar l-ingredjenti tagħhom.

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dwar l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet alkoħoliċi 
wkoll għandhom jagħtu informazzjoni 
dwar l-ingredjenti tagħhom.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumaturi jiġu infurmati wkoll dwar l-ingredjenti li jkunu jinsabu 
f’xarbiet alkoħoliċi. Dan huwa partikolarment importanti għall-konsumaturi li, pereżempju, 
isofru mid-dijabete.

Emenda 165
Riitta Myller

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni 
dwar xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà 
regoli speċifiċi tal-Komunità dwar it-
tikkettjar ta' l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, 
u permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji 
kollha fil-katina jkunu koperti u li l-
konsumaturi huma protetti u informati kif 
suppost. B'mod partikolari, din il-

imħassra
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leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; 
kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din 
il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa 
xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju 
mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li 
jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. 
F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-
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 tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess 
tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk 
ikun meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-
kuntest ta' dan ir-Regolament.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumaturi jiġu infurmati wkoll dwar l-ingredjenti li jkunu jinsabu 
f’xarbiet alkoħoliċi. Dan huwa partikolarment importanti għall-konsumaturi li, pereżempju, 
isofru mid-dijabete.
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Emenda 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni 
dwar xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà 
regoli speċifiċi tal-Komunità dwar it-
tikkettjar ta' l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, 
u permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji 
kollha fil-katina jkunu koperti u li l-
konsumaturi huma protetti u informati kif 
suppost. B'mod partikolari, din il-
leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; 
kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din 
il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa 
xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju 
mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li 
jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. 
F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-
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 tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess 
tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-

imħassra
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Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk 
ikun meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-
kuntest ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 167
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar 
ta' l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, 
u permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji 
kollha fil-katina jkunu koperti u li l-
konsumaturi huma protetti u informati kif 
suppost. B'mod partikolari, din il-
leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; 
kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din 

(28) Huwa importanti li l-konsumaturi 
jingħataw informazzjoni dwar xarbiet 
alkoħoliċi.
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il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa 
xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju 
mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li 
jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. 
F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-
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 tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess 
tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk 
ikun meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-
kuntest ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 168
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni
dwar xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà 
regoli speċifiċi tal-Komunità dwar it-
tikkettjar ta' l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, 
u permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji 

(28) Għandu jiġi stabbilit b'mod ċar liema 
informazzjoni jeħtieġu l-konsumaturi 
rigward xarbiet alkoħoliċi. Għaldaqstant 
ma jkunx xieraq li ċerti dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament ikunu applikabbli 
għal xarbiet alkoħoliċi. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 u r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1601/91.  L-istess 
japplika għat-tikkettjar tax-xarbiet 
alkoħoliċi (Regolament (KE) Nru 
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kollha fil-katina jkunu koperti u li l-
konsumaturi huma protetti u informati kif 
suppost. B'mod partikolari, din il-
leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; 
kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din 
il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa 
xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju 
mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li 
jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. 
F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-
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 tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess 
tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill). Sabiex tiġi żgurata strateġija 
konsistenti għall-informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi u koerenza ma’
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra, ix-
xarbiet alkoħoliċi m'għandhom ikunu 
soġġetti għall-ebda rekwiżit ta' tikkettjar 
relatat mal-ingredjenti jew man-
nutrizzjoni skond it-termini ta' dan ir-
Regolament. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk l-inbid u l-birra jiġu eżentati, iżda xarbiet alkoħoliċi oħrajn mhumiex, mhux se jkun 
possibbli li tinkiseb armonija fis-settur. Ċerti prodotti definiti jiġu ffavoriti, filwaqt li oħrajn 
se jsofri diskriminazzjoni. Il-konsumaturi jiġu żgwidati rigward il-kompożizzjoni relattiva ta' 
prodotti differenti. Il-perjodu ta' deroga għalhekk huwa meħtieġ sabiex ikunu aċċertati l-
ħtiġiet tal-konsumaturi b'mod aktar ċar u sabiex jiġi żgurat approċċ koerenti. 
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Emenda 169
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-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 tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess tip 
ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid u r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1601/1991 tal-10 
Ġunju 1991 jipprovdu sett eżawrjenti ta' 
standards tekniċi li jkopru kompletament 
il-prattiċi enoloġiċi kollha, il-metodi ta' 
manifattura u l-mod ta' preżentazzjoni u t-
tikkettjar ta' l-inbejjed u tal-prodotti tal-
inbid, u permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji 
kollha fil-katina jkunu koperti u li l-
konsumaturi huma protetti u informati kif 
suppost. B'mod partikolari, din il-
leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; kwalunkwe 
prassi li mhijiex inkluża f'din il-lista hija 
pprojbita. Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid 
jiġi eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-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 tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
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Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess tip 
ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 170
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-ispirti kif 

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
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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 tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess 
tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk 
ikun meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-
kuntest ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament irid japplika wkoll għax-xarbiet alkoħoliċi.

Emenda 171
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 479/2008 tad-29 ta’ 
April 2008 dwar l-organizzazzjoni komuni 
tas-suq ta' l-inbid u r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1601/1991 tal-10 Ġunju 
1991 jipprovdu sett eżawrjenti ta' standards 
tekniċi li jkopru kompletament il-prattiċi 
enoloġiċi kollha, il-metodi ta' manifattura u 
l-mod ta' preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-
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fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-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 tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess tip 
ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament. 

inbejjed u tal-prodotti tal-inbid, u permezz 
ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha fil-katina 
jkunu koperti u li l-konsumaturi huma 
protetti u informati kif suppost. B'mod 
partikolari, din il-leġiżlazzjoni tiddeskrivi 
f'mod preċiż u eżawrjenti s-sustanzi li 
probabbli se jintużaw fil-proċess ta' 
produzzjoni, flimkien mal-kondizzjonijiet 
għall-użu tagħhom permezz ta' lista 
pożittiva ta' prattiċi u trattamenti enoloġiċi; 
kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din 
il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa 
xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju 
mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li 
jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. 
F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-
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 tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess tip 
ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

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 jipprevedu dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni. 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 1991 dwar inbejjed aromatizzati u prodotti oħra bbażati fuq l-inbid.



PE416.699v02-00 26/115 AM\765208MT.doc

MT

Emenda 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-
prodott. F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju 
ta' l-ikel. Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni 
tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza għandha tingħata f'mod li ma 
jiżgwidax lill-konsumatur u abbażi ta' 
kriterji definiti b'mod ċar li jiżguraw 
kondizzjonijiet ugwali għall-industrija u 
jtejbu l-għarfien tal-konsumatur ta' l-
informazzjoni relatata mal-pajjiż ta' l-
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel. 
Kriterji bħal dawn ma għandhomx 
japplikaw għal indikazzjonijiet relatati ma' 
l-isem jew l-indirizz ta' l-operatur tan-
negozju ta' l-ikel. (30)

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
tal-materja prima agrikola użata fil-
prodott għandha tingħata bl-aktar mod 
adattat, bil-għan li jiġu żgurati t-
trasparenza u t-traċċabilità sħaħ. Fil-
każijiet kollha, l-indikazzjoni tal-pajjiż ta' 
l-oriġini jew il-post ta' provenjenza 
għandha tingħata f'mod li ma jiżgwidax 
lill-konsumatur u abbażi ta' kriterji definiti 
b'mod ċar li jiżguraw kondizzjonijiet 
ugwali għall-industrija u jtejbu l-għarfien 
tal-konsumatur ta' l-informazzjoni relatata 
mal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' ikel. Kriterji bħal dawn ma 
għandhomx japplikaw għal indikazzjonijiet 
relatati ma' l-isem jew l-indirizz ta' l-
operatur tan-negozju ta' l-ikel. (30)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi miżjuda d-definizzjoni tal-‘pajjiż ta’ oriġini’ sabiex tiddivrenzjaha mid-
definizzjoni tal-post ta' provenjenza.
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Emenda 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott. 
F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju ta' 
l-ikel. Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni tal-
pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza għandha tingħata f'mod li ma 
jiżgwidax lill-konsumatur u abbażi ta' 
kriterji definiti b'mod ċar li jiżguraw 
kondizzjonijiet ugwali għall-industrija u 
jtejbu l-għarfien tal-konsumatur ta' l-
informazzjoni relatata mal-pajjiż ta' l-
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel. 
Kriterji bħal dawn ma għandhomx 
japplikaw għal indikazzjonijiet relatati ma' 
l-isem jew l-indirizz ta' l-operatur tan-
negozju ta' l-ikel. (30)

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata għall-ikel li jikkonsisti minn 
ingredjent wieħed u għall-ingredjent 
sinjifikanti u l-ingredjent(i) 
karatterizzanti ta’ prodotti tal-ikel b’ħafna 
ingredjenti; anke kull meta n-nuqqas 
tagħha probabbli jiżgwida l-konsumaturi 
fir-rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott. 
F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju ta' 
l-ikel. Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni tal-
pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza għandha tingħata f'mod li ma 
jiżgwidax lill-konsumatur u abbażi ta' 
kriterji definiti b'mod ċar li jiżguraw 
kondizzjonijiet ugwali għall-industrija u 
jtejbu l-għarfien tal-konsumatur ta' l-
informazzjoni relatata mal-pajjiż ta' l-
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel. 
Kriterji bħal dawn ma għandhomx 
japplikaw għal indikazzjonijiet relatati ma' 
l-isem jew l-indirizz ta' l-operatur tan-
negozju ta' l-ikel. (30)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pajjiż ta’ oriġini/post ta’ provenjenza hu tagħrif ta’ valur kbir għall-parti l-kbira tal-
konsumaturi. Għaldaqstant, din l-informazzjoni għandha tingħata b’mod obbligatorju għal 
prodotti li jkun fihom ingredjent wieħed kif ukoll għall-ingredjent sinjifikanti u l-ingredjent(i) 
karatterizzanti) ta’ prodotti tal-ikel b’ħafna ingredjenti.
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Emenda 174
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott. 
F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju ta' 
l-ikel. Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni tal-
pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza għandha tingħata f'mod li ma 
jiżgwidax lill-konsumatur u abbażi ta' 
kriterji definiti b'mod ċar li jiżguraw 
kondizzjonijiet ugwali għall-industrija u 
jtejbu l-għarfien tal-konsumatur ta' l-
informazzjoni relatata mal-pajjiż ta' l-
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel. 
Kriterji bħal dawn ma għandhomx 
japplikaw għal indikazzjonijiet relatati ma' 
l-isem jew l-indirizz ta' l-operatur tan-
negozju ta' l-ikel. (30)

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jkun obbligatorju kull meta n-nuqqas 
tagħha probabbli jiżgwida l-konsumaturi 
fir-rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott.
F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju ta' 
l-ikel. Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni tal-
pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza għandha tingħata f'mod li ma 
jiżgwidax lill-konsumatur u abbażi ta' 
kriterji definiti b'mod ċar li jiżguraw 
kondizzjonijiet ugwali għall-industrija u 
jtejbu l-għarfien tal-konsumatur ta' l-
informazzjoni relatata mal-pajjiż ta' l-
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel.
Kriterji bħal dawn ma għandhomx 
japplikaw għal indikazzjonijiet relatati ma' 
l-isem jew l-indirizz ta' l-operatur tan-
negozju ta' l-ikel. (30)

Or. en

Emenda 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Ir-regoli mhux preferenzjali dwar l-
oriġini tal-Komunità Ewropea huma 
stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/92 tat-12 t'Ottubru 1992 li 

(31) Ir-regoli mhux preferenzjali dwar l-
oriġini tal-Komunità Ewropea huma 
stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/92 tat-12 t'Ottubru 1992 li 
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jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-
Komunità u d-dispożizzjonijiet tiegħu li 
jimplimentaw fir-Regolament tal-
Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' 
Lulju 1993 li jistipula dispożizzjonijiet 
għall-implimentazzjoni tar-Regoli tal-
Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi 
l-Kodiċi Doganali tal-Komunità. Id-
determinazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini ta' l-
ikel għandha tkun ibbażata fuq dawn ir-
regoli, li huma magħrufa tajjeb ma' l-
operaturi u l-amministraturi kummerċjali u 
għandhom jagħmlu l-implimentazzjoni 
tagħha aktar faċli. 

jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-
Komunità u d-dispożizzjonijiet tiegħu li 
jimplimentaw fir-Regolament tal-
Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' 
Lulju 1993 li jistipula dispożizzjonijiet 
għall-implimentazzjoni tar-Regoli tal-
Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi 
l-Kodiċi Doganali tal-Komunità. Id-
determinazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini ta' l-
ikel għandha tkun ibbażata fuq dawn ir-
regoli, li huma magħrufa tajjeb ma' l-
operaturi u l-amministraturi kummerċjali u 
għandhom jagħmlu l-implimentazzjoni 
tagħha aktar faċli. Għal-laħam u għall-ikel 
li jkun fih il-laħam, għandhom japplikaw 
regoli aktar divrenzjati, li jqisu l-post tat-
twelid, tat-tkabbir u tal-qatla tal-bhejjem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal-laħam, mhux xieraq li jiġi indikat biss post wieħed ta’ oriġini, jekk il-postijiet fejn il-
bhima titwieled, titrabba u tinqatel ikunu differenti. L-istħarriġ juri li l-post fejn l-annimali 
jkunu twieldu, trabbew u nqatlu hu ta’ importanza kbira għall-konsumaturi.

Emenda 176
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Jeħtieġ li tiġi pprovduta 
interpretazzjoni tal-informazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni ta’ fuq quddiem tal-pakkett.

Or. en
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Emenda 177
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 
tagħhom. Għalhekk, jixraq li jiġi żgurat li 
tingħata informazzjoni dwar il-kontenut 
ta’ nutrijenti ta' b'mod partikolari xorb 
alkoħoliku mħallat.

(34) Il-konsumaturi għandhom ikunu
konxji mill-kontribut potenzjali tax-xarbiet
alkoħoliċi għad-dieta totali tagħhom. 
Għalhekk, il-Kummissjoni u l-partijiet 
oħra rilevanti huma msejħa, matul il-
perjodu ta' deroga, li jwettqu riċerka 
sabiex jiġi stabbilit liema informazzjoni 
hija tal-akbar użu lill-konsumaturi, u kif 
tista' tiġi pprovduta bl-aktar mod effettiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni u l-ingredjenti ta' xarbiet alkoħoliċi għandu jkompli jiġi 
rivedut. Il-Kummissjoni għandha tissottometti proposti uniformi applikabbli b’mod ugwali 
għax-xarbiet alkoħoliċi kollha.

Emenda 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 
tagħhom. Għalhekk, jixraq li jiġi żgurat li 
tingħata informazzjoni dwar il-kontenut ta’ 
nutrijenti ta' b'mod partikolari xorb
alkoħoliku mħallat.

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 
tagħhom. Għalhekk, jixraq li jiġi żgurat li 
tingħata informazzjoni dwar il-kontenut ta’ 
enerġija u ta’ karboidrati tax-xorb
alkoħoliku kollu.

Or. en
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Emenda 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 
tagħhom. Għalhekk, jixraq li jiġi żgurat li 
tingħata informazzjoni dwar il-kontenut ta’ 
nutrijenti ta' b'mod partikolari xorb 
alkoħoliku mħallat.

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 
tagħhom. Għalhekk, jixraq li jiġi żgurat li 
tingħata informazzjoni dwar il-kontenut ta’ 
nutrijenti ta' xorb alkoħoliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-għan ta’ dan ir-regolament hu livell għoli ta’ saħħa tal-konsumatur, din id-
dispożizzjoni trid tkun applikabbli għax-xarbiet alkoħoliċi kollha. 

Emenda 180
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jsibu utli l-
informazzjoni li tidher fil-parti prinċipali 
jew fuq “quddiem tal-pakkett" meta jkunu 
qed jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru. 
Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
nutrizzjoni meta jixtru l-ikel dik l-
informazzjoni għandha tkun fejn tidher l-

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jridu l-
informazzjoni dwar l-erba’ nutrijenti 
ewlenin li tidher fil-parti prinċipali jew fuq 
“quddiem tal-pakkett", għax isibuha utli 
meta jkunu qed jieħdu deċiżjonijiet biex 
jixtru. Għalhekk, dan l-ammont limitat ta’ 
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandu 
jkun obbligatorju fuq quddiem tal-pakkett 
u għandu jkun akkumpanjat minn 
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aktar fuq it-tikketta. dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni aktar kompluta fuq wara tal-
pakkett. Barra minn hekk, fuq wara tal-
pakkett għandu jkun magħmul ċar għall-
konsumaturi, f’dikjarazzjoni separata, 
jekk l-ikel fihx organiżmi modifikati 
ġenetikament u/jew ġiex prodott bl-
għajnuna tan-nanoteknoloġiji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka turina li l-konsumaturi jridu l-informazzjoni obbligatorja dwar għadd limitat ta’ 
nutrijenti li tidher fuq quddiem tal-pakkett, biex tgħinhom jieħdu d-deċiżjonijiet meta jkunu 
qed jixtru. Il-maġġoranza tal-konsumaturi jridu li din l-informazzjoni limitata tiġi 
kumplimentata permezz ta’ dikjarazzjoni obbligatorja aktar dettaljata fuq wara tal-pakkett.

Emenda 181
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jsibu utli l-
informazzjoni li tidher fil-parti prinċipali 
jew fuq “quddiem tal-pakkett" meta jkunu 
qed jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru. 
Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
nutrizzjoni meta jixtru l-ikel dik l-
informazzjoni għandha tkun fejn tidher l-
aktar fuq it-tikketta.

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li f’ċerti Stati Membri, il-
konsumaturi jsibu utli l-informazzjoni 
dwar in-nutrijenti/ingredjenti ewlenin li 
tidher fil-parti prinċipali jew fuq “quddiem 
tal-pakkett" meta jkunu qed jieħdu 
deċiżjonijiet biex jixtru. B’dan il-mod,il-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
nutrizzjoni meta jixtru l-ikel dik l-
informazzjoni għandha tkun fejn tidher l-
aktar fuq it-tikketta. Imma jekk il-
konsumaturi jkunu kapaċi jixtru dan l-
ikel fuq il-bażi ta' għażla infurmata 
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biżżejjed, għandu jkun obbligatorju li 
jkun hemm indikazzjoni faċilment 
viżibbli, tista’ tinqara, ċar u 
komprensibbli, taħt l-informazzjoni 
essenzjali "tat-tikkettjar ta’ fuq quddiem 
tal-pakkett", għall-konsumaturi sabiex 
jirreferu għad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni fuq wara jew fil-ġenb tal-
pakkett.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni tat-tikketta ta’ fuq quddiem tal-pakkett mhux biżżejjed għall-għażla infurmata 
għall-konsumatur. Għandha ssir referenza għall-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, li 
tipprovdi informazzjoni meħtieġa oħra. Din l-emenda tneħħi ċerta ambigwità mill-kliem tal-
bidu.

Emenda 182
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jsibu utli l-
informazzjoni li tidher fil-parti prinċipali 
jew fuq “quddiem tal-pakkett" meta jkunu 
qed jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru. 
Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
nutrizzjoni meta jixtru l-ikel dik l-
informazzjoni għandha tkun fejn tidher l-
aktar fuq it-tikketta.

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jridu l-
informazzjoni dwar l-erba’ nutrijenti 
ewlenin li tidher fil-parti prinċipali jew fuq 
“quddiem tal-pakkett” għax isibu din l-
informazzjoni utli meta jkunu qed jieħdu 
deċiżjonijiet biex jixtru. Għalhekk, dan l-
ammont limitat ta’ informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għandu jkun obbligatorju fuq 
quddiem tal-pakkett u għandu jkun 
akkumpanjat minn dikjarazzjoni 
obbligatorja aktar kompluta dwar in-
nutrizzjoni, fuq wara tal-pakkett.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar ċarezza.

Emenda 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi 
għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr 
għażliet infurmati. Minkejja dan, hemm 
evidenza mal-Komunità kollha dwar kif il-
konsumatur medju jifhem u juża’ l-mod 
alternattiv kif tingħata l-informazzjoni. 
Għalhekk, jixraq li jitħallew jiġu 
żviluppati skemi differenti u li tibqa’ ssir 
riċerka dwar kif jifhmu l-konsumaturi fi 
Stati Membri differenti sabiex, jekk 
jixraq, jiddaħħlu skemi armonizzati.

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom l-iskemi 
b’element ta’ interpretazzjoni għaliex 
jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr għażliet 
infurmati. L-evidenza disponibbli wriet li 
skema ta’ tikkettjar simplifikata 
magħmula minn kodiċi b’ħafna kuluri  
għal interpretazzjoni aktar faċli u aktar 
rapida tal-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni hi l-aħjar għażla, u l-għażla li 
jippreferu l-konsumaturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza disponibbli wriet li l-konsumaturi jippreferu li l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq quddiem tal-pakkett tkun espressa permezz tal-użu ta' element interpretattiv, jiġifieri 
kodiċi b’ħafna kuluri għax din tgħinhom jagħmlu għażliet infurmati dwar l-ikel b’ħeffa u 
b’faċilità. 
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Emenda 184
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi 
għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr 
għażliet infurmati. Minkejja dan, hemm
evidenza mal-Komunità kollha dwar kif il-
konsumatur medju jifhem u juża’ l-mod 
alternattiv kif tingħata l-informazzjoni. 
Għalhekk, jixraq li jitħallew jiġu 
żviluppati skemi differenti u li tibqa’ ssir 
riċerka dwar kif jifhmu l-konsumaturi fi 
Stati Membri differenti sabiex, jekk 
jixraq, jiddaħħlu skemi armonizzati.

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi 
għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr 
għażliet infurmati. L-evidenza mill-
Komunità kollha dwar kif il-konsumatur 
medju jifhem u juża’ l-mod alternattiv kif 
tingħata l-informazzjoni għadha qed tiġi 
miġbura u analizzata. Madankollu, 
ammont dejjem akbar ta’ evidenza jindika 
li skema ta’ tikkettjar simplifikata 
magħmula minn kodiċi b’ħafna kuluri 
għal interpretazzjoni aktar faċli u aktar 
rapida tal-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni hi l-aħjar għażla, u l-għażla li 
jippreferu l-konsumaturi. 

Or. en

Emenda 185
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi 
għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr 
għażliet infurmati. Minkejja dan, hemm 

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom l-iskemi
b’element interpretattiv għaliex jistgħu 
jgħinuhom jagħmlu malajr għażliet 
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evidenza mal-Komunità kollha dwar kif il-
konsumatur medju jifhem u juża’ l-mod 
alternattiv kif tingħata l-informazzjoni. 
Għalhekk, jixraq li jitħallew jiġu 
żviluppati skemi differenti u li tibqa’ ssir 
riċerka dwar kif jifhmu l-konsumaturi fi 
Stati Membri differenti sabiex, jekk 
jixraq, jiddaħħlu skemi armonizzati.

infurmati. L-evidenza disponibbli tat prova 
li skema ta’ tikkettjar simplifikata 
magħmula minn kodiċi b’ħafna kuluri 
għal interpretazzjoni aktar faċli u aktar 
rapida tal-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni hi l-aħjar għażla, u l-għażla 
preferuta tal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza disponibbli wriet li l-konsumaturi jippreferu li l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq quddiem tal-pakkett tkun espressa permezz tal-użu ta' element interpretattiv, jiġifieri 
kodiċi b’ħafna kuluri għax din tgħinhom jagħmlu għażliet infurmati dwar l-ikel b’ħeffa u 
b’faċilità. 

Emenda 186
Nicodim Bulzesc

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi 
għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr 
għażliet infurmati. Minkejja dan, hemm 
evidenza mal-Komunità kollha dwar kif il-
konsumatur medju jifhem u juża’ l-mod 
alternattiv kif tingħata l-informazzjoni. 
Għalhekk, jixraq li jitħallew jiġu 
żviluppati skemi differenti u li tibqa’ ssir 
riċerka dwar kif jifhmu l-konsumaturi fi 
Stati Membri differenti sabiex, jekk 
jixraq, jiddaħħlu skemi armonizzati.

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi 
għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr 
għażliet infurmati. L-evidenza mill-
Komunità kollha dwar kif il-konsumatur 
medju jifhem u juża’ l-mod alternattiv kif 
tingħata l-informazzjoni għadha qed tiġi 
miġbura u analizzata. Madankollu, 
ammont dejjem akbar ta’ evidenza jindika 
li skema ta’ tikkettjar simplifikata 
magħmula minn kodiċi b’ħafna kuluri 
għal interpretazzjoni aktar faċli u aktar 
rapida tal-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni hi l-aħjar għażla, u l-għażla li 
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jippreferu l-konsumaturi. 

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, kulur l-ambra u l-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 187
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 38a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Sa mhux iktar tard minn ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, rapport dwar ir-riċerka dwar dak 
li jifhmu l-konsumaturi fl-Istati Membri 
dwar id-diversi skemi u dispożizzjonijiet 
ta’ informazzjoni dwar l-ikel; għandha 
tressaq, jekk ikun meħtieġ, proposta 
leġiżlattiva għal qafas aħjar għad-diversi 
skemi u dispożizzjonijiet dwar l-
informazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li din il-proposta tħalli lok għal skemi ta’ informazzjoni speċifiċi fl-Istati Membri, 
huwa xieraq li l-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, bi skadenza 
preskritt, filwaqt li jekk ikun meħtieġ, tipproponi reviżjoni tal-leġiżlazzjoni preżenti, sabiex is-
sistemi differenti jiddaħħli f’qafas wieħed.
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Emenda 188
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Id-dikjarazzjoni fuq iż-żona viżiva 
prinċipali ta’ l-ammonti ta’ elementi 
nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi komparattivi 
f’forma li tingħaraf malajr sabiex tkun 
tista’ ssir valutazzjoni tal-proprjetajiet 
nutrizzjonali ta’ ikel għandha titqies fit-
totalità tagħha bħala parti mid-
dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni u ma 
għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp ta’ 
talbiet individwali.

(39) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq iż-żona viżiva prinċipali ta’ l-ammonti 
ta’ elementi nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi 
komparattivi f’forma li tingħaraf malajr u 
f’post prominenti sabiex tkun tista’ ssir 
valutazzjoni tal-proprjetajiet nutrizzjonali 
ta’ ikel għandha titqies fit-totalità tagħha 
bħala parti mid-dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni 
u ma għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp 
ta’ talbiet individwali.

Or. en

Emenda 189
John Bowis

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Id-dikjarazzjoni fuq iż-żona viżiva 
prinċipali ta’ l-ammonti ta’ elementi 
nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi komparattivi 
f’forma li tingħaraf malajr sabiex tkun 
tista’ ssir valutazzjoni tal-proprjetajiet 
nutrizzjonali ta’ ikel għandha titqies fit-
totalità tagħha bħala parti mid-
dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni u ma 
għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp ta’ 
talbiet individwali.

(39) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni
fuq iż-żona viżiva prinċipali ta’ l-ammonti 
ta’ elementi nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi 
komparattivi f’forma li tingħaraf malajr u 
f’post prominenti sabiex tkun tista’ ssir 
valutazzjoni tal-proprjetajiet nutrizzjonali 
ta’ ikel għandha titqies fit-totalità tagħha 
bħala parti mid-dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni 
u ma għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp 
ta’ talbiet individwali.

Or. en
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Emenda 190
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Id-dikjarazzjoni fuq iż-żona viżiva 
prinċipali ta’ l-ammonti ta’ elementi 
nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi komparattivi 
f’forma li tingħaraf malajr sabiex tkun 
tista’ ssir valutazzjoni tal-proprjetajiet 
nutrizzjonali ta’ ikel għandha titqies fit-
totalità tagħha bħala parti mid-
dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni u ma 
għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp ta’ 
talbiet individwali.

(39) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni
fuq iż-żona viżiva prinċipali ta’ l-ammonti 
ta’ elementi nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi 
komparattivi f’forma li tingħaraf malajr u 
f’post prominenti sabiex tkun tista’ ssir 
valutazzjoni tal-proprjetajiet nutrizzjonali 
ta’ ikel għandha titqies fit-totalità tagħha 
bħala parti mid-dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni 
u ma għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp 
ta’ talbiet individwali.

Or. en

Emenda 191
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Id-dikjarazzjoni fuq iż-żona viżiva 
prinċipali ta’ l-ammonti ta’ elementi 
nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi komparattivi 
f’forma li tingħaraf malajr sabiex tkun 
tista’ ssir valutazzjoni tal-proprjetajiet 
nutrizzjonali ta’ ikel għandha titqies fit-
totalità tagħha bħala parti mid-
dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni u ma 
għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp ta’ 
talbiet individwali.

(39) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq iż-żona viżiva prinċipali ta’ l-ammonti 
ta’ elementi nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi 
komparattivi f’forma li tingħaraf malajr 
sabiex tkun tista’ ssir valutazzjoni tal-
proprjetajiet nutrizzjonali ta’ ikel għandha 
titqies fit-totalità tagħha bħala parti mid-
dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni u ma 
għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp ta’ 
talbiet individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar ċarezza.
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Emenda 192
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt, skond kundizzjonijiet u ċirkostanzi 
prattiċi lokali, biex jistipulaw regoli fir-
rigward ta' l-għoti ta' informazzjoni li 
tikkonċerna ikel li mhux ippakkjat bil-lest. 
Għalkemm f’dawk il-każijiet it-talba tal-
konsumatur għal informazzjoni oħra hi 
limitata, l-informazzjoni dwar allerġens 
potenzjali titqies li hi importanti ħafna. L-
evidenza tissuġġerixxi li ħafna inċidenti 
dwar allerġija għall-ikel jistgħu jiġu 
kkawżati minn ikel li mhux ippakkjat bil-
lest. Għalhekk dik l-informazzjoni għandha 
dejjem tingħata lill-konsumatur.

(41) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt, skond kundizzjonijiet u ċirkostanzi 
prattiċi lokali, biex jistipulaw regoli fir-
rigward ta' l-għoti ta' informazzjoni li 
tikkonċerna ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
u ikel u ikliet ippakkjati bil-lest, 
magħmula minn u fornuti b’mod dirett 
minn stabbilimenti tal-bejgħ lokali jew 
minn caterers tal-massa għall-
konsumatur aħħari, jekk dan l-ikel u l-
ikliet ikunu prodott b’mod mhux 
standardizzat fejn l-ingredjenti u r-riċetti 
jistgħu ivarjaw b’mod frekwenti.
Għalkemm f’dawk il-każijiet it-talba tal-
konsumatur għal informazzjoni oħra hi 
limitata, l-informazzjoni dwar allerġens 
potenzjali titqies li hi importanti ħafna. L-
evidenza tissuġġerixxi li ħafna inċidenti 
dwar allerġija għall-ikel jistgħu jiġu 
kkawżati minn ikel li mhux ippakkjat bil-
lest. Għalhekk dik l-informazzjoni għandha 
dejjem tingħata lill-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.
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Emenda 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt, skond kundizzjonijiet u ċirkostanzi 
prattiċi lokali, biex jistipulaw regoli fir-
rigward ta' l-għoti ta' informazzjoni li 
tikkonċerna ikel li mhux ippakkjat bil-lest. 
Għalkemm f’dawk il-każijiet it-talba tal-
konsumatur għal informazzjoni oħra hi 
limitata, l-informazzjoni dwar allerġens 
potenzjali titqies li hi importanti ħafna. L-
evidenza tissuġġerixxi li ħafna inċidenti 
dwar allerġija għall-ikel jistgħu jiġu 
kkawżati minn ikel li mhux ippakkjat bil-
lest. Għalhekk dik l-informazzjoni 
għandha dejjem tingħata lill-konsumatur.

(41) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt, skond kundizzjonijiet u ċirkostanzi 
prattiċi lokali, biex jistipulaw regoli fir-
rigward ta' l-għoti ta' informazzjoni li 
tikkonċerna ikel li mhux ippakkjat bil-lest.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li jiddeċiedu liema dettalji huma obbligatorji fir-
rigward ta’ ikel li mhux ippakkjat bil-lest. Minħabba li m’hemm ebda consegwenza għas-suq 
intern, is-sistema attwali għall-ikel mhux ippakkjat bil-lest m’għandhiex tinbidel.

Emenda 194
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-Istati Membri m'għandhomx ikunu 
jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet oħra 
barra dawk stipulati f'dan ir-Regolament 
fil-qasam li dan jarmonizza, sakemm ma 

(42) L-Istati Membri m'għandhomx ikunu 
jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet oħra 
barra dawk stipulati f'dan ir-Regolament 
fil-qasam li dan jarmonizza, sakemm ma 
jkunx indikat speċifikament fih. 
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jkunx indikat speċifikament fih. Madankollu, minħabba li r-rekwiżiti 
nazzjonali tat-tikkettjar jistgħu jwasslu 
għal ostakoli għall-moviment ħieles fis-
suq intern, l-Istati Membri għandhom 
juru għalfejn tali miżuri huma neċessarji 
u jistipulaw il-passi li se jieħdu biex 
jiżguraw li japplikawhom bil-mod li 
jinvolvi l-inqas limitazzjonijiet għall-
kummerċ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-aktar raġunijiet importanti għall-proposta attwali hi s-simplifikazzjoni tar-regoli 
u l-iżgurar tal-funzjonament tas-suq intern. Minħabba li r-regoli nazzjonali jżidu l-ispejjeż 
għall-industrija u jikkomplikaw il-moviment ħieles tal-prodotti, għandha tkun meħtieġa 
evidenza biex tiġġustifika l-introduzzjoni tagħhom u biex turi kif l-operat tagħhom hu 
kompatibbli mal-moviment ħieles tal-prodotti.

Emenda 195
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 45 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) Għandu jkun possibbli li jintużaw 
forom jew simboli grafiċi għall-
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni taħt skema nazzjonali għal 
regoli mhux vinkolanti, sakemm dawn ma 
jiżgwidawx il-konsumaturi u sakemm 
ikun hemm evidenza li l-konsumatur 
medju kapaċi jifhem il-forma ta' 
preżentazzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri jingħataw l-opportunità li jkomplu jużaw l-informazzjoni 
dwar il-prodott (eż. l-iskema ta' tikkettjar Svediża, bis-simbolu tat-toqba ta’ serratura) li wera 
li jaħdem sew mill-mod ta' kif jaraha l-konsumatur.
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Emenda 196
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex il-partijiet interessati, 
speċjalment l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, ikunu jistgħu jipprovdu 
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq il-
prodotti tagħhom, l-applikazzjoni tal-
miżuri biex l-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ssir obbligatorja għandha 
tiddaħħal bil-mod permezz ta' perjodi ta' 
transizzjoni estiżi b'perjodu ta' 
transizzjoni addizzjonali maħsub għall-
mikro-negozji.

(49) Sabiex jiġi evitat piż żejjed, b’mod 
partikulari għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju fis-settur tradizzjonali tal-
produzzjoni tal-ikel u fil-kummerċ tal-ikel 
bl-imnut, li jinkludi wkoll fornituri ta' 
servizzi ta’ catering tal-massa, u  
kummerċjalizzazzjoni diretta tal-ikel 
agrikolu, il-prodotti tagħhom għandhom 
jiġu esklużi mir-rekwiżiti tat-tikkettjar 
dwar in-nutrizzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Emenda 197
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex il-partijiet interessati, 
speċjalment l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, ikunu jistgħu jipprovdu 

(49) Sabiex jiġu evitati piżijiet mhux 
raġjonevoli u burokrazija għall-intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju, li jinkludu l-
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informazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq il-
prodotti tagħhom, l-applikazzjoni tal-
miżuri biex l-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ssir obbligatorja għandha 
tiddaħħal bil-mod permezz ta' perjodi ta' 
transizzjoni estiżi b'perjodu ta' 
transizzjoni addizzjonali maħsub għall-
mikro-negozji.

caterers tal-massa (eż. ristoranti, canteens 
għall-persunal, skejjel, nurseries u 
sptarijiet), il-prodotti tagħhom għandhom 
ikunu eżentati mir-rekwiżit li jipprovdu 
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-piż amministrattiv li jista’' jinħoloq jekk l-intrapriżi li min-natura tagħhom jiġu f'kuntatt 
dirett mal-konsumatur aħħari ma jiġux eżentati mill-ħtieġa li jipproduċu dikjarazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni mhux raġonevoli. Peress li l-valur nutrittiv f'operazzjonijiet tali kważi dejjem 
ivarja minn jum għal jum – skont il-materja prima użata mill-intraprenditur - ir-rekwiżit 
huwa irraġonevoli.

Emenda 198
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 49 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Naturalment, il-prodotti tas-settur 
tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ikel u l-
prodotti tal-kummerċ tal-ikel bl-imnut li 
jsiru direttament fil-post tal-bejgħ jista' 
jkun fihom sustanzi li jwasslu għal 
reazzjonijiet allerġiċi jew ta’ intolleranza 
f’persuni sensittivi. Billi, madankollu, 
huwa preċiżament il-prodotti mhux 
ippakkjati bil-lest li jinbigħu f’kuntatt 
dirett mal-klijent, l-informazzjoni 
korrispondenti għandha, pereżempju, tiġi
pprovudta permezz ta’ djalogu fil-ħin tal-
bejgħ jew permezz ta' avviż viżibbli b'mod 
ċar fiż-żona tal-bejgħ jew permezz ta' 
materjal ta' informazzjoni f’post fejn 
jidher.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' prodotti mhux ippakkjati bil-lest, ikun prattikament impossibbli li jiġi pprovdut 
tikkettjar komprensiv dwar sustanzi allerġeniċi għall-prodotti kollha, u dan ipoġġi fi żvantaġġ 
kompetittiv u jżid l-ispejjeż għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju, b'mod partikolari. 

Emenda 199
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
prinċipji ġenerali, ir-rekwiżiti u r-
responsabbiltajiet li jirregolaw l-
informazzjoni dwar l-ikel, u b’mod 
partikolari t-tikkettjar dwar l-ikel. Hu 
jistipula l-mezzi biex ikun garantit id-dritt 
tal-konsumaturi għal informazzjoni u 
proċeduri għall-għoti ta’ informazzjoni 
dwar l-ikel, billi jqis il-bżonn li tiġi 
provduta flessibbiltà biżżejjed biex 
tlaħħaq ma’ l-iżviluppi futuri u rekwiżiti 
ġodda għal informazzjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 1(2) isemmi objettiv, mingħajr ma jistipula regoli ċari. Għaldaqstant, għal 
raġunijiet legali tekniċi għandu jitħassar mill-parti operattiva tar-Regolament, u jekk għandu 
jiġi inkluż, għandu jinbidel fi premessa.

Emenda 200
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dan ir-Regolament japplika għall- (3) Dan ir-Regolament japplika għall-
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istadji kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn l-
atttivitajiet tan-negozji ta’ l-ikel jolqtu l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi.

istadji kollha tal-proċess ta’ l-ikel, f’dak li 
jirrigwarda l-għoti ta’ informazzjoni dwar 
l-ikel lill-konsumaturi.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari, inkluż l-ikel li 
jitwassal minn caterers tal-massa u l-ikel 
intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu 
ppakkjat bil-lest intiż li jitwassal lill-
konsumatur aħħari u l-ikel intiż li jiġi 
fornut lill-caterers tal-massa.

M’għandux japplika għal ikel li hu 
ppakkjat direttament fil-post tal-bejgħ 
qabel ma jitwassal lill-konsumatur 
aħħari.
Servizzi ta’ catering pprovduti minn 
impriżi tat-trasport m’għandhomx jaqgħu 
taħt dan ir-Regolament ħlief meta s-
servizzi ta’ catering jiġu pprovduti fuq 
rotot bejn żewġ punti tat-territorju 
Komunitarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 
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Emenda 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament japplika għall-istadji 
kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn l-
atttivitajiet tan-negozji ta’ l-ikel jolqtu l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi.

3. Dan ir-Regolament japplika għall-istadji 
kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn l-
atttivitajiet tan-negozji ta’ l-ikel jolqtu l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari, inkluż l-ikel li 
jitwassal minn caterers tal-massa u l-ikel 
intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari, inkluż l-ikel li 
jitwassal minn caterers tal-massa u l-ikel 
intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa.

Intrapriżi b’inqas minn 10 ħaddiema u  
fatturat annwali jew total tal-karta tal-
bilanċ ta’ inqas minn EUR 2 miljun 
għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million
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Emenda 202
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament japplika għall-istadji 
kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn l-
atttivitajiet tan-negozji ta’ l-ikel jolqtu l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi.

3. Dan ir-Regolament japplika għall-istadji 
kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn l-
attivitajiet tan-negozji ta’ l-ikel jolqtu l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi aħħara.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari, inkluż l-ikel li 
jitwassal minn caterers tal-massa u l-ikel 
intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari, inkluż l-ikel li 
jitwassal minn caterers tal-massa u l-ikel 
intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiċċara l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament u teskludi informazzjoni li hi siewja 
biss għan-negozji u mhix siewja għall-konsumatur aħħari.

Emenda 203
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament japplika għall-istadji 
kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn l-
atttivitajiet tan-negozji ta’ l-ikel jolqtu l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi.

3. Dan ir-Regolament japplika għall-istadji 
kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn l-
attivitajiet tan-negozji ta’ l-ikel jolqtu l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi aħħara.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari, inkluż l-ikel li 
jitwassal minn caterers tal-massa u l-ikel 
intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari, inkluż l-ikel li 
jitwassal minn caterers tal-massa u l-ikel 
intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiċċara l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament u teskludi informazzjoni pprovduta fil-
kuntest B2B u li mhix siewja għall-konsumatur aħħari.

Emenda 204
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 
tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari.

4. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 
tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari.

Sa …, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika lista komprensiva u aġġornata 
tar-rekwiżiti tat-tikkettjar previsti 
f'leġiżlazzjoni Komunitarja speċifika 
applikabbli għal ikel partikolari. Il-
Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn 
…[18-il xahar], għandha tissottometti 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-konformita ta' dawk ir-
rekwiżiti speċifiċi ta' tikkettjar ma' dan ir-
Regolament.  Il-Kumissjoni għandha, 
jekk dan ikun xieraq, takkumpanja r-
rapport bi proposta relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni ta’ wieħed mill-għanijiet primarji ta’ din il-proposta.

Ħafna Direttivi u Regolamenti Ewropej li huma speċifiċi għas-settur jinkludu dispożizzjonijiet 
dwar it-tikkettjar.

Jeħtieġ li dawn jinġabru kollha, sabiex tiġi verifikata l-konsistenza tagħhom mal-prinċipji 
ġenerali u sabiex jingħata aċċess faċli għal dan l-ammont kbir ta' rekwiżiti għall-operaturi u 
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l-partijiet konċernati kollha fil-katina tal-ikel, filwaqt li jitqies kwalunkwe nuqqas possibbli 
ta' koerenza mar-regoli ġenerali.

Emenda 205
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 
tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari.

(4) Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 
tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika, sa [data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament], lista tar-regolamenti 
kollha dwar it-tikkettjar fid-
dispożizzjonijiet legali speċifiċi 
Komunitarji għal ikel partikolari, u 
għandha tagħmel din il-lista aċċessibbli 
fuq l-Internet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda 206
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 
tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari.

4. Dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għal attivitajiet okkażjonali fejn persuni 
privati jiġu f’kuntatt ma’, iservu, jew 
ibigħu l-ikel f’avveniment għall-karità, 
fieri u laqgħat lokali tal-komunità.



AM\765208MT.doc 51/115 PE416.699v02-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmel il-leġiżlazzjoni konformi mal-idea msemmija fil-Premessa 15 li teżenta 
lill-karitajiet u l-avvenimenti ta’ darba.

Emenda 207
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘l-informazzjoni dwar l-ikel’ tfisser l-
informazzjoni li tikkonċerna xi ikel u li 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
konsumatur aħħari permezz ta’ tikketta, 
materjal ieħor li jkollha magħha, jew xi 
mezzi oħra inkluż għodda teknoloġiċi 
moderni jew komunikazzjoni verbali. Ma 
tkoprix komunikazzjonijiet kummerċjali 
kif imfissra fid-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta’ 
servizzi ta’ informazzjoni għas-soċjetà, 
b’mod partikolari l-kummerċ elettroniku, 
fis-Suq Intern;

(a) ‘l-informazzjoni dwar l-ikel’ tfisser l-
informazzjoni li tikkonċerna xi ikel u li 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
konsumatur aħħari permezz ta’ tikketta, 
jew xi mezzi oħra ta’ komunikazzjoni 
kummerċjali inkluż ir-reklamar u l-
kummerċjalizzazzjoni, minn operatur tan-
negozju tal-ikel, direttament konnessa 
mal-promozzjoni, il-bejgħ jew il-provvista 
ta' prodott għal konsumaturi, inkluża t-
teknoloġija moderna.  Ma tkoprix 
komunikazzjonijiet kummerċjali kif 
imfissra fid-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta’ 
servizzi ta’ informazzjoni għas-soċjetà, 
b’mod partikolari l-kummerċ elettroniku, 
fis-Suq Intern;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta hi wiesgħa wisq għax tkopri wkoll komunikazzjoni li ma ssirx għal 
skopijiet kummerċjali.  Il-kliem għandu jkun allinjat mal-Artikolu 3(3) tar-Regolament 
178/2002 u l-Artikolu 2 (d) tad-Direttiva 2005/29/KE dwar il-prattiki kummerċjali inġusti 
biex ikun żgurat li l-kamp ta’ applikazzjoni jkun limitat għall-operaturi tan-negozji tal-ikel 
u l-komunikazzjonijiet kummerċjali magħmula lill-konsumatur aħħari.
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Emenda 208
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel’ 
tfisser id-dispożizzjonijiet tal-Komunità li 
jirregolaw l-informazzjoni dwar l-ikel, u 
b'mod partikolari t-tikkettjar, inkluż regoli 
ta' natura ġenerali applikabbli għall-ikel 
kollu jew għal ikel speċifiku u regoli li 
japplikaw biss għal ikel speċifiku;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija dispensabbli. It-tifsira ta’ ‘liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel’ joħroġ 
mill-kontenut tad-dispożizzjonijiet rispettivi. Għaldaqstant, l-Artikolu 2(2)(b) għandu 
jitħassar.

Emenda 209
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ‘informazzjoni obbligatorja dwar l-
ikel’ tfisser id-dettalji mitluba li jiġu 
provduti lill-konsumatur finali skond il-
leġiżlazzjoni tal-Komunità;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija dispensabbli. Id-definizzjoni tgħid biss li l-informazzjoni 
obbligatorja hija dik li hija preskritta mil-leġiżlazzjoni (pleonażmu). Għaldaqstant, l-Artikolu 
2(2)(c) għandu jitħassar.
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Emenda 210
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull 
oġġett wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu 
lill-konsumatur aħħari u lill-caterers tal-
massa, magħmul minn xi ikel u l-pakkett li 
tpoġġa fih qabel ma tqiegħed għall-bejgħ, 
sew jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu 
sew jekk parzjalment biss, iżda fi 
kwalunkwe każ b'tali mod li l-kontenut ma 
jistax jiġi mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew 
jinbidel il-pakkett;

(e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull 
oġġett wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu 
lill-konsumatur aħħari u lill-caterers tal-
massa, magħmul minn xi ikel u l-pakkett li 
tpoġġa fih qabel ma tqiegħed għall-bejgħ, 
sew jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu 
sew jekk parzjalment biss, iżda fi 
kwalunkwe każ b'tali mod li l-kontenut ma 
jistax jiġi mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew 
jinbidel il-pakkett, bl-eċċezzjoni ta' ikel 
ippakkjat bil-lest fil-ħin tal-bejgħ qabel il-
bejgħ dirett lill-konsumatur; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika hi meħtieġa minħabba l-introduzzjoni tad-definizzjoni ta' ikel mhux ippakkjat bil-
lest.

Emenda 211
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull 
oġġett wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu 
lill-konsumatur aħħari u lill-caterers tal-
massa, magħmul minn xi ikel u l-pakkett li 
tpoġġa fih qabel ma tqiegħed għall-bejgħ, 
sew jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu 
sew jekk parzjalment biss, iżda fi 

(e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull 
oġġett wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu 
lill-konsumatur aħħari u lill-caterers tal-
massa, magħmul minn xi ikel u l-pakkett li 
tpoġġa fih qabel ma tqiegħed għall-bejgħ, 
sew jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu 
sew jekk parzjalment biss, iżda fi 
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kwalunkwe każ b'tali mod li l-kontenut ma 
jistax jiġi mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew 
jinbidel il-pakkett;

kwalunkwe każ b'tali mod li l-kontenut ma 
jistax jiġi mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew 
jinbidel il-pakkett. Dan jeskludi ikel li 
mhux ippakkjat bil-lest; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika hi meħtieġa minħabba d-definizzjoni ġdida ta’ ‘ikel mhux ippakkjat bil-lest’.

Emenda 212
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull 
oġġett wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu 
lill-konsumatur aħħari u lill-caterers tal-
massa, magħmul minn xi ikel u l-pakkett li 
tpoġġa fih qabel ma tqiegħed għall-bejgħ, 
sew jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu 
sew jekk parzjalment biss, iżda fi 
kwalunkwe każ b'tali mod li l-kontenut ma 
jistax jiġi mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew 
jinbidel il-pakkett;

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aġġustament lingwistiku biex it-terminoloġija tkun konformi ma' dik użata (fil-verżjoni 
Ġermaniża) tad-Direttiva 2000/13/KE dwar l-Ittikkettjar. M’hemm ebda raġuni biex wieħed 
jiddevja mit-terminoloġija stabbilita li hi sodisfaċenti.
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Emenda 213
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull 
oġġett wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu 
lill-konsumatur aħħari u lill-caterers tal-
massa, magħmul minn xi ikel u l-pakkett li 
tpoġġa fih qabel ma tqiegħed għall-bejgħ, 
sew jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu 
sew jekk parzjalment biss, iżda fi 
kwalunkwe każ b'tali mod li l-kontenut ma 
jistax jiġi mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew 
jinbidel il-pakkett;

(e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull 
oġġett wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu 
lill-konsumatur aħħari u lill-caterers tal-
massa, magħmul minn xi ikel u l-pakkett li 
tpoġġa fih qabel ma tqiegħed għall-bejgħ, 
sew jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu 
sew jekk parzjalment biss, iżda fi 
kwalunkwe każ b'tali mod li l-kontenut ma 
jistax jiġi mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew 
jinbidel il-pakkett; Dan jeskludi ikel li 
mhux ippakkjat bil-lest; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika hi meħtieġa minħabba d-definizzjoni ġdida ta’ ‘ikel mhux ippakkjat bil-lest’.

Emenda 214
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ‘ikel mhux ippakkjat bil-lest’ tfisser 
kwalunkwe ikel li jkun offrut għall-bejgħ 
lill-konsumatur aħħari mingħajr 
ippakkjar u huwa ippakkjat biss fil-ħin 
tal-bejgħ lill-konsumatur aħħari, u ikel u 
prodotti friski li huma ippakkjati bil-lest 
fil-post tal-bejgħ, għal bejgħ immedjat;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fil-ħwienet, l-ikel huwa wkoll offrut għall-bejgħ ippakkjat bil-lest, u bħala regola fil-viċin tal-
counters li jieħdu ħsiebhom il-persunal tal-bejgħ biex jevitaw ħin twil ta' stennija għall-
klijenti mal-counter. Bħal fil-każ ta' ikel ippakkjat skont ix-xewqa individwali tal-
konsumaturi, huwa impossibbli fil-prattika li tipprovdi l-istess informazzjoni bħal dik li hija 
obbligatorja għal prodotti ippakkjati bil-lest, minħabba d-diversità tal-prodotti għall-bejgħ u 
minħabba li huma magħmula manwalment u minħabba li l-firxa ta' prodotti għall-bejgħ 
tvarja minn jum għal jum.

Emenda 215
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ‘ikel mhux ippakkjat bil-lest’ tfisser 
kwalunkwe ikel li jkun offrut għall-bejgħ 
lill-konsumatur aħħari mingħajr 
ippakkjar jew li jiġi ppakkjat fuq talba tal-
konsumatur jew li jiġi ppakkjat bil-lest fil-
post tal-bejgħ, għal bejgħ immedjat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-ħwienet, l-ikel huwa wkoll offrut għall-bejgħ ippakkjat bil-lest, u bħala regola fil-viċin tal-
counters li jieħdu ħsiebhom il-persunal tal-bejgħ biex jevitaw ħin twil ta' stennija għall-
klijenti mal-counter. Bħal fil-każ ta' ikel ippakkjat skont ix-xewqa individwali tal-
konsumaturi, huwa impossibbli fil-prattika li tipprovdi l-istess informazzjoni bħal dik li hija 
obbligatorja għal prodotti ippakkjati bil-lest, minħabba d-diversità tal-prodotti għall-bejgħ u 
minħabba li huma magħmula manwalment u minħabba li l-firxa ta' prodotti għall-bejgħ 
tvarja minn jum ghal jum.
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Emenda 216
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ‘ikel mhux ippakkjat bil-lest’ tfisser 
kwalunkwe ikel li jiġi offrut għall-bejgħ 
lill-konsumatur mingħajr ippakkjar, ikel 
li jiġi ppakkjat fuq talba tal-konsumatur 
jew ikel li jiġi ppakkjat bil-lest fil-post tal-
bejgħ, għal bejgħ dirett lill-konsumatur; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F’ħafna ħwienet, l-ikel jiġi ppakkjar bil-lest u mibjugħ, b’sistema ta’ self-service jew ta’ servizz 
b'assistenza.
Dawn il-prodotti għandhom l-istess karatteristiċi speċifiċi bħall-ikel offrut mingħajr ippakkjar 
u/jew ippakkjat fuq talba tal-konsumatur. 
Il-varjetà ta’ dawn il-prodotti, il-preparazzjoni jew produzzjoni fuq skala żgħira fil-ħwienet jew 
f’workshops żgħar fil-qrib, il-varjetà tal-kompożizzjoni u tar-riċetti jagħmluha impossibbli li jkun 
hemm dispożizzjoni obbligatorji.

Emenda 217
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ‘ikel mhux ippakkjat bil-lest’ tfisser 
kwalunkwe ikel li jkun offrut għall-bejgħ 
lill-konsumatur aħħari mingħajr 
ippakkjar jew li jiġi ppakkjat fuq talba tal-
konsumatur jew li jiġi ppakkjat bil-lest fil-
post tal-bejgħ, għal bejgħ immedjat;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Fil-ħwienet, l-ikel huwa wkoll offrut għall-bejgħ ippakkjat bil-lest, u bħala regola fil-viċin tal-
counters li jieħdu ħsiebhom il-persunal tal-bejgħ biex jevitaw ħin twil ta' stennija għall-
klijenti mal-counter. Bħal fil-każ ta' ikel ippakkjat skont ix-xewqa individwali tal-
konsumaturi, huwa impossibbli fil-prattika li tipprovdi l-istess informazzjoni bħal dik li hija 
obbligatorja għal prodotti ippakkjati bil-lest, minħabba d-diversità tal-prodotti għall-bejgħ u 
minħabba li huma magħmula manwalment u minħabba li l-firxa ta' prodotti għall-bejgħ 
tvarja minn jum ghal jum.

Emenda 218
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘ingredjent’ tfisser kull sustanza, inkluż 
l-addittivi ta’ l-ikel u l-enżimi ta’ l-ikel, u 
kull kostitwent ta’ xi ingredjent kompost, 
użat fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta’ xi 
ikel u li jkun għadu hemm fil-prodott lest, 
anki jekk f’forma mibdula; ir-residwi 
m’għandhomx jitqiesu bħala ingredjenti;

(f) ‘ingredjent’ tfisser kull sustanza, inkluż 
l-addittivi ta’ l-ikel u l-enżimi ta’ l-ikel, u 
kull ingredjent ta’ xi ingredjent kompost, 
użat fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta’ xi 
ikel u li jkun għadu hemm fil-prodott lest, 
anki jekk f’forma mibdula;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija intiża bħala kjarifika u sabiex iġġib it-terminoloġija konformi mat-termini li 
diġà qed jintużaw. Jekk il-kostitwenti ma jissemmewx, mhu se jkun hemm ebda ħtieġa għall-
kjarifika li r-residwi mhumiex ingredjenti.

Emenda 219
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘ingredjent’ tfisser kull sustanza, inkluż 
l-addittivi ta’ l-ikel u l-enżimi ta’ l-ikel, u 

(f) ‘ingredjent’ tfisser kull sustanza, inkluż 
l-addittivi ta’ l-ikel u l-enżimi ta’ l-ikel, u 
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kull kostitwent ta’ xi ingredjent kompost, 
użat fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta’ xi 
ikel u li jkun għadu hemm fil-prodott lest, 
anki jekk f’forma mibdula; ir-residwi 
m’għandhomx jitqiesu bħala ingredjenti;

kull ingredjent ta’ xi ingredjent kompost, 
użat fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta’ xi 
ikel u li jkun għadu hemm fil-prodott lest, 
anki jekk f’forma mibdula; ir-residwi 
m’għandhomx jitqiesu bħala ingredjenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla fid-definizzjoni tal-ingredjent jista’ jkollha effetti mhux mixtieqa fuq il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, li tagħmel referenza għad-definizzjoni tal-ingredjent (pereżempju r-Regolament 
1829/2003).

Emenda 220
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘ingredjent’ tfisser kull sustanza, inkluż 
l-addittivi ta’ l-ikel u l-enżimi ta’ l-ikel, u 
kull kostitwent ta’ xi ingredjent kompost, 
użat fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta’ xi 
ikel u li jkun għadu hemm fil-prodott lest, 
anki jekk f’forma mibdula; ir-residwi 
m’għandhomx jitqiesu bħala ingredjenti;

(f) ‘ingredjent’ tfisser kull sustanza, inkluż 
l-addittivi ta’ l-ikel u l-enżimi ta’ l-ikel, u 
kull ingredjent ta’ xi ingredjent kompost, 
użat fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta’ xi 
ikel u li jkun għadu hemm fil-prodott lest, 
anki jekk f’forma mibdula;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tar-residwi għandu jitħassar minn din id-definizzjoni għal koerenza mar-
Regolament Nru 178/2002, li jistipula r-rekwiżiti ġenerali tal-liġi dwar l-ikel. Id-definizzjoni 
mogħtija fl-Artikolu 2 ta' dak ir-regolament jistipula li l-ikel ma jinkludix ‘residwi u 
kontaminanti.’ Barra minn hekk, il-kelma "kostitwent" għandha tinbidel u ssir ‘ingredjent’, fl-
interessi tal-konsistenza mal-paragrafu 2(h) tal-istess artikolu.
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Emenda 221
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) 'post ta' provenjenza' tfisser 
kwalunkwe post minn fejn l-ikel hu 
indikat li ġej, u li mhuwiex il-'pajjiż ta' l-
oriġini' kif determinat skond l-Artikolu 23 
sa 26 tar-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 2913/92;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2(1) (a) (i) attwali tad-Direttiva 2000/13/KE jagħti regola ċara u prattika għat-
tikkettjar tal-oriġini. L-industrija hi familjari ma’ din id-dispożizzjoni u l-applikazzjoni 
tagħha, li ma tikkawża ebda problema. Anke fil-livell tal-CODEX, id-divrenzjar bejn il-
pajjiż ta’ oriġini u l-pajjiż ta’ provenjenza m’għadux isir. Dan l-approċċ għandu jinżamm 
fil-liġi tal-UE, kif tipprevedi d-Direttiva 2000/13/KE.

Emenda 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) 'post ta' provenjenza' tfisser kwalunkwe 
post minn fejn l-ikel hu indikat li ġej, u li 
mhuwiex il-'pajjiż ta' l-oriġini' kif 
determinat skond l-Artikolu 23 sa 26 tar-
Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 2913/92;

(g) 'post ta' provenjenza' tfisser kwalunkwe 
post minn fejn l-ikel hu indikat li ġej, u li 
mhuwiex il-'pajjiż ta' l-oriġini'; 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi miżjuda d-definizzjoni tal-‘pajjiż ta’ oriġini’ sabiex tiddivrenzjaha mid-
definizzjoni tal-post ta' provenjenza.

Emenda 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga)  'pajjiż ta’ oriġini' tfisser il-post ta’ 
oriġini tal-materja prima agrikola 
ewlenija użata fil-preparazzjoni tal-
prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi miżjuda d-definizzjoni tal-‘pajjiż ta’ oriġini’ sabiex tiddivrenzjaha mid-
definizzjoni tal-post ta' provenjenza.

Emenda 224
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) ‘parti viżiva’ tfisser l-uċuh kollha ta’ xi 
pakkett li jistgħu jinqraw minn naħa 
waħda, li jagħtu aċċess malajr u faċli għall-
informazzjoni ta’ l-ittikkettjar billi jagħtu 
lok biex il-konsumatur ikun jista' jaqra din 
l-informazzjoni mingħajr ma jkollu bżonn 
idawwar il-pakkett ‘l hawn u 'l hemm;

(k) ‘parti viżiva’ tfisser l-uċuh kollha ta’ xi 
pakkett li jistgħu jinqraw minn naħa 
waħda, li jagħtu aċċess malajr u faċli għall-
informazzjoni ta’ l-ittikkettjar billi jagħtu 
lok biex il-konsumatur ikun jista' jaqra din 
l-informazzjoni;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Aġġustament lingwistiku biex it-terminoloġija tkun konformi ma' dik użata (fil-verżjoni 
Ġermaniża)tad-Direttiva 2000/13/KE dwar l-Ittikkettjar. Minbarra dan, l-eskluzjoni tal-
ħtieġa li wieħed idawwar il-pakkett ‘l hawn u ‘l hemm hija kuntrarja għas-sitwazzjoni legali 
attwali u, potenzjalment, anke għall-possibilità li jiġu inklużi indikazzjonijiet fuq partijiet 
oħra tal-pakkett, u għalhekk iridu jitħassru kompletament.

Emenda 225
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) ‘isem ġuridiku’ tfisser l-isem ta’ xi ikel 
preskritt fid-dispożizzjonijiet Komunitarji 
applikabbli għalih jew, fin-nuqqas ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet Komunitarji, l-
isem previst fil-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi 
applikabbli fl-Istat Membru li fih jinbiegħ 
l-ikel lill-konsumatur aħħari jew lill-
caterers tal-massa;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tifsira tad-definizzjoni fl-Artikolu 2(2)(l) mhix ċara. Bil-Ġermaniż, il-kelma 'rechtmässige 
Bezeichnung' tfisser isem li ma jmurx kontra xi dispożizzjoni legali. Għalhekk ikun aħjar li 
nkomplu nirreferu għall-ismijiet preskritti fid-dispożizzjonijiet legali. Iżda, dawn iridu jkunu 
definiti (pleonażmu). Huwa propost li d-definizzjonijiet ikunu indirizzati flimkien mal-Artikolu 
18.
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Emenda 226
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) ‘isem tradizzjonali’ tfisser xi isem li hu 
aċċettat bħala l-isem ta’ l-ikel mingħajr ma 
l-konsumaturi jkunu jeħtieġu aktar 
spjegazzjoni dwaru fl-Istat Membru li fih 
jinbiegħ;

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. de

Emenda 227
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) 'ingredjent(i) primarju/primarji' tfisser 
l-ingredjenti sinifikanti u/jew 
karatterizzanti ta' ikel;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li aħna nopponu l-fatt li l-Kummissjoni qed tipprova żżid mad-dispożizzjoni attwali ta’
tikkettjar dwar l-oriġini, m'hemmx ħtieġa ta’ definizzjonijiet dwar ingredjenti tal-ikel 
primarji, sekondarji u karatterizzanti li s’issa ma intużawx fil-kuntest tal-liġi dwar l-ikel. 
Minħabba li dejjem tlabna s-simplifikazzjoni, aħna nopponu l-ħolqien ta’ aktar termini u 
kunċetti ġodda meta ma jidher li hemm ebda benefiċċju.

Dawn il-kriterji mhumiex prattiċi. Huma inkonsistenti mad-definizzjonijiet tal-QUID. Livell 
ta’ 50% m’għandux l-istess sinjifikat prattiku għall-ikel kollu.
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Emenda 228
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) 'ingredjent(i) primarju/primarji' tfisser 
l-ingredjenti sinifikanti u/jew 
karatterizzanti ta' ikel;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni mhix meħtieġa, għax it-terminu ma jintużax fil-bqija tar-Regolament. 
Għaldaqstant għandha titħassar.

Emenda 229
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) 'ingredjent(i) sinifikanti' tfisser l-
ingredjenti ta' ikel li jirrappreżenta(w) 
aktar minn 50 % ta' dan l-ikel;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li nopponu l-fatt li l-Kummissjoni ppruvat iżżid mad-dispożizzjoni eżistenti dwar it-
tikkettjar dwar l-oriġini, mhemmx bżonn definizzjonijiet dwar l-ingredjenti primarji, 
sinjifikanti u karatterizzanti tal-ikel li s’issa ma ntużawx fil-kuntest tal-liġi dwar l-ikel. 
Minħabba li dejjem tlabna s-simplifikazzjoni, aħna nopponu l-ħolqien ta’ aktar termini u 
kunċetti ġodda meta ma jidher li hemm ebda benefiċċju.

Dawn il-kriterji mhumiex prattiċi. Huma inkonsistenti mad-definizzjonijiet tal-QUID. Livell 
ta’ 50% m’għandux l-istess sinjifikat prattiku għall-ikel kollu.
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Emenda 230
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) 'ingredjent(i) sinifikanti' tfisser l-
ingredjenti ta' ikel li jirrappreżenta(w) 
aktar minn 50 % ta' dan l-ikel; 

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni mhix meħtieġa, għax it-terminu ma jintużax fil-bqija tar-Regolament. 
Għaldaqstant għandha titħassar.

Emenda 231
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) 'ingredjent(i) karatterizzanti' tfisser 
kwalunkwe ingredjenti ta' ikel li 
normalment huwa assoċjat ma' l-isem ta' 
l-ikel mill-konsumatur u li fil-biċċa l-
kbira tal-każijiet tintalab indikazzjoni 
kwantitattiva;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li nopponu l-fatt li l-Kummissjoni ppruvat iżżid mad-dispożizzjoni eżistenti dwar it-
tikkettjar dwar l-oriġini, mhemmx bżonn definizzjonijiet dwar l-ingredjenti primarji, 
sinjifikanti u karatterizzanti tal-ikel li s’issa ma ntużawx fil-kuntest tal-liġi dwar l-ikel. 
Minħabba li dejjem tlabna s-simplifikazzjoni, aħna nopponu l-ħolqien ta’ aktar termini u 
kunċetti ġodda meta ma jidher li hemm ebda benefiċċju.

Dawn il-kriterji mhumiex prattiċi. Huma inkonsistenti mad-definizzjonijiet tal-QUID. Livell 
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ta’ 50% m’għandux l-istess sinifikat prattiku għall-ikel kollu.

Emenda 232
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) 'ingredjent(i) karatterizzanti' tfisser 
kwalunkwe ingredjenti ta' ikel li 
normalment huwa assoċjat ma' l-isem ta' 
l-ikel mill-konsumatur u li fil-biċċa l-
kbira tal-każijiet tintalab indikazzjoni 
kwantitattiva;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni mhix meħtieġa, għax it-terminu ma jintużax fil-bqija tar-Regolament. 
Għaldaqstant għandha titħassar.

Emenda 233
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

s) ‘data ta’ durabbiltà minima ta’ xi ikel’ 
tfisser id-data sa meta l-ikel jibqa' jżomm 
il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu jekk ikun 
maħżun sew;

s) 'data ta’ durabbiltà minima ta’ xi ikel' 
tfisser id-data sa meta l-ikel jibqa' jżomm 
il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu jekk ikun 
maħżun sew f'kundizzjonijiet xierqa,u li 
warajha l-prodott ma jistax jitpoġġa għall-
bejgħ;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tkun aktar speċifika billi tinkludi referenza għall-possibilità li l-
prodott jitpoġġa għall-bejgħ. 

Emenda 234
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt s a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(sa) 'data tal-produzzjoni' tfisser id-data 
meta l-prodotti jkunu ġew manifatturati u 
possibiment ippakkjati u ffriżati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni hija meħtieġa minħabba l-Artikolu 25.

Emenda 235
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) ‘l-aħjar prassi’ tfisser l-istandards, l-
iskemi, l-inizjattivi, jew xi attivitajiet oħra 
approvati mill-awtoritajiet kompetenti li 
mill-esperjenza u r-riċerka rriżulta li 
huma l-aktar effettivi għall-maġġoranza 
tal-konsumaturi u huma meqjusa bħala 
mudell għall-oħrajn li jridu jsegwuhom.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Tħassir għal raġunijiet ta’ konsistenza mat-tħassir tal-Kapitoli 6 u 7.

Emenda 236
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt t a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) 'Forom u simboli grafiċi' tfisser 
espressjoni jew rappreżentazzjoni viżiva 
ċara tal-kontenut nutrittiv ġenerali jew 
speċifiku ta’ prodott, f’format li jista' 
jinkludi numri, tabelli jew kodiċi ta’ 
kuluri.

Or. en

Emenda 237
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt t a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) ‘data ta’ manifattura’ tfisser id-data 
meta l-ikel ikun sar il-prodott kif deskritt. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb l-informazzjoni għall-konsumatur, għandu jkun hemm definizzjoni tad-data ta’ 
manifattura. Id-definizzjoni ssuġġerita hi identika mad-definizzjoni tal-Codex (CODEX STAN 
1-1985).
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Emenda 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt t a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) “Proċessar” tfisser il-proċess fejn 
wieħed (jew aktar) mill-materja(i) prima 
agrikola jiġi (jiġu) trasformat(i) fi prodott 
lest.

Or. en

Emenda 239
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt t a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) ‘suq lokali jew tal-bdiewa’ tfisser suq 
fejn il-bdiewa jew produtturi lokali tal-ikel 
ibigħu il-prodotti tagħhom jew il-prodotti 
lokali direttament lill-pubbliku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprevedi flessibilità fl-infurzar tar-regoli dwar it-tikkettjar tal-ikel fi swieq 
lokali u tal-bdiewa.
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Emenda 240
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt t a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) ‘il-parti viżiva prinċipali’ tfisser 
‘quddiem tal-pakkett’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta’ ‘parti viżiva prinċipali’.

Emenda 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament il-
pajjiż ta' l-oriġini ta' ikel għandu jirreferi 
għall-oriġini ta' ikel kif iddeterminata 
skond l-Artikoli 23 sa 26 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92.

3. Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament il-
pajjiż ta' l-oriġini ta' ikel għandu jirreferi 
għall-oriġini ta' ikel kif iddeterminata 
skond l-Artikoli 23 sa 26 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92.

Għal-laħam u għall-ikel li fih il-laħam, l-
oriġini tal-prodott tal-ikel jew tal-
ingredjent rispettiv għandu jiġi definit 
bħala l-pajjiż fejn l-annimal ikun twieled,
trabba għall-parti l-kbira ta' ħajtu, u 
maqtul.Jekk ikunu differenti, it-tliet 
postijiet għandhom jingħataw meta ssir 
referenza għat-terminu ‘pajjiż ta’ oriġini’. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal-laħam, mhux xieraq li jiġi indikat biss post wieħed ta’ oriġini, jekk il-postijiet fejn il-
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bhima titwieled, titrabba u tinqatel ikunu differenti. L-istħarriġ juri li l-post fejn l-annimali 
jkunu twieldu, trabbew u nqatlu hu ta’ importanza kbira għall-konsumaturi.

Emenda 242
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-forniment ta' l-informazzjoni dwar l-
ikel għandu jsegwi livell għoli ta’ 
protezzjoni ta’ saħħet il-konsumaturi u ta’ 
l-interessi tagħhom billi jipprovdi bażi 
għall-konsumaturi finali biex ikunu jistgħu 
jagħmlu għażliet infurmati u biex jużaw l-
ikel b’mod sigur, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ konsiderazzjonijiet sanitarji, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u etiċi.

1. Il-forniment ta' l-informazzjoni dwar l-
ikel għandu jsegwi livell għoli ta’ 
protezzjoni ta’ saħħet il-konsumaturi u ta’ 
l-interessi tagħhom billi jipprovdi bażi 
għall-konsumaturi aħħara biex ikunu 
jistgħu jagħmlu għażliet infurmati u biex 
jużaw l-ikel b’mod sigur, b’mod partikolari 
fir-rigward ta’ konsiderazzjonijiet sanitarji, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali, etiċi  u tal-
benessri tal-annimali.

Or. en

Emenda 243
Mojca Drčar Murko

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-forniment ta' l-informazzjoni dwar l-
ikel għandu jsegwi livell għoli ta’ 
protezzjoni ta’ saħħet il-konsumaturi u ta’ 
l-interessi tagħhom billi jipprovdi bażi 
għall-konsumaturi finali biex ikunu jistgħu 
jagħmlu għażliet infurmati u biex jużaw l-
ikel b’mod sigur, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ konsiderazzjonijiet sanitarji, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u etiċi.

1. Il-forniment ta' l-informazzjoni dwar l-
ikel għandu jsegwi livell għoli ta’ 
protezzjoni ta’ saħħet il-konsumaturi u ta’ 
l-interessi tagħhom billi jipprovdi bażi 
għall-konsumaturi aħħara biex ikunu 
jistgħu jagħmlu għażliet infurmati u biex 
jużaw l-ikel b’mod sigur.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan tal-Kummissjoni kien il-konsolidazzjoni ta’ rekwiżiti tat-tikkettjar mandatorji għal 
elementi essenzjali li huma l-prerekwiżiti tal-għażla infurmata għall-konsumatur, u użu u 
handling sikur tal-prodott. Il-kunsiderazzjonijiet etiċi, soċjali, ambjentali u ekonomiċi f’dan l-
artikolu mhumiex definizzjonijiet preċiżi biżżejjed għall-kisba ta’ dan l-għan. 

Emenda 244
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha timmira biex fil-Komunità 
jintlaħaq iċ-ċaqliq ħieles ta' l-ikel magħmul 
u mibjugħ legalment, billi jitqies, fejn 
jixraq, il-bżonn li jiġu mħarsa l-interessi 
leġittimi tal-produtturi u biex issir 
promozzjoni tal-produzzjoni ta’ prodotti 
ta’ kwalità.

2. Il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha timmira biex fil-Komunità 
jintlaħaq iċ-ċaqliq ħieles ta' l-ikel magħmul 
u mibjugħ legalment. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tieni nofs tas-sentenza ma jistipula ebda regola. Għaldaqstant, għal raġunijiet legali tekniċi 
għandu jitħassar mill-parti operattiva tar-Regolament, u jekk għandu jiġi inkluż, għandu 
jinbidel fi premessa. Mhux ċar meta u kif se jiġu promossi jew meqjusa l-interessi tal-
produtturi u l-kwalità tal-‘prodotti ta’ kwalità’.

Emenda 245
Péter Olajos

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandha 
tingħata konsiderazzjoni lill-bżonn ta’ 

Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel 
tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandha 
tingħata konsiderazzjoni lill-bżonn ta’ 
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perjodu tranżitorju wara d-dħul fis-seħħ 
tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel li 
jkollu tikketti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u 
għall-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu fis-
suq qabel ma jintemm il-perjodu 
tranżitorju jibqgħu jinbiegħu sakemm 
jispiċċaw.

perjodu tranżitorju wara d-dħul fis-seħħ 
tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel li 
jkollu tikketti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u 
għall-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu fis-
suq qabel ma jintemm il-perjodu 
tranżitorju jibqgħu jinbiegħu sakemm 
jispiċċaw.

Regoli ġodda dwar it-tikkettjar tal-ikel 
għandhom jiġu implimentati fuq il-bażi 
ta’ dati ta’ konformità uniformi stabbiliti 
mill-Kummissjoni, wara li jkun ġew 
ikkonsultati l-Istati Membri u l-partijiet 
interessati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu bżonn komuni għal ħafna li jiġi segwit kalendarju miftiehem għall-aġġornament tar-regoli 
ġenerali jew speċifiċi dwar it-tikkettjar tal-ikel. L-operaturi tal-ikel irid jkunu mħejjija għar-
reviżjoni perjodika tal-pakketti u tat-tikketti tagħhom, tkun xi tkun ir-raġuni legali. 
Implimentazzjoni frammentata  ta' regoli ġodda, minkejja perjodi ta' tranżitu, għandhom 
impatt sinjifikanti fuq l-ispejjeż ta’ layouts ta’ tikketti ġodda, ordnijiet, u l-immaniġġjar tal-
istokks tal-pakketti.

Emenda 246
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandha 
tingħata konsiderazzjoni lill-bżonn ta’
perjodu tranżitorju wara d-dħul fis-seħħ 
tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel li 
jkollu tikketti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u 
għall-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu fis-
suq qabel ma jintemm il-perjodu tranżitorju 
jibqgħu jinbiegħu sakemm jispiċċaw.

3. Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, sakemm 
tali rekwiżiti ma jirrelatawx mal-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem, għandu jingħata 
perjodu tranżitorju wara d-dħul fis-seħħ 
tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel li 
jkollu tikketti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u 
għall-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu fis-
suq qabel ma jintemm il-perjodu tranżitorju 
jibqgħu jinbiegħu sakemm jispiċċaw.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun faċilitat l-iffunzjonar mingħajr xkiel tas-suq intern, kif ukoll biex ikun minimizzat 
skart tal-pakkettar, huwa normali li perjodu ta’ tranżizzjoni jkun provdut meta rekwiżiti ta’ 
tikkettar ġodda jkunu introdotti, sakemm huwa jirrelata ma’ riskju immedjat għas-saħħa lill-
pubbliku, li f’dan il-każ perjodu bħal dan jista’ ma jkunx xieraq.

Emenda 247
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandha 
tingħata konsiderazzjoni lill-bżonn ta’ 
perjodu tranżitorju wara d-dħul fis-seħħ 
tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel li 
jkollu tikketti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u 
għall-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu fis-
suq qabel ma jintemm il-perjodu 
tranżitorju jibqgħu jinbiegħu sakemm 
jispiċċaw.

3. Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, 
għandhom ikunu stabbiliti perjodi 
tranżitorji xierqa ta’ mill-inqas tliet snin 
wara d-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti l-ġodda, 
li matulu l-ikel li jkollu tikketti li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti l-ġodda jista' 
jitqiegħed fis-suq. Dan għandu jkun qies 
il-fatt li l-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu 
fis-suq qabel ma jintemm il-perjodu 
tranżitorju jistgħu jibqgħu jinbiegħu 
sakemm jispiċċaw, iżda mhux aktar tard 
minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tad-
dispożizzjonijiet il-ġodda. Dan għandu 
japplika wkoll għall-ħażniet ta’ tikketti li 
l-operaturi tan-negozju tal-ikel jkollhom 
fil-pussess tagħhom qabel id-dħul fis-seħħ 
tad-dispożizzjonijet il-ġodda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu żgurati perjodi ta’ tranżizzjoni prattikabbli, b’mod partikulari għall-intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandu jkun hemm perjodi ta' tranżizzjoni xierqa (ta’ mill-inqas tliet 
snin). Meta jkun stipulat il-perjodu ta' tranżizzjoni, importanti li jiġu evitati l-ispejjeż 
sostanzjali fl-istampar u fl-iżvilupp tal-materjal tal-ippakkjar, kif ukoll li jinqerdu ħażniet ta' 
tikketti li wkoll jiswew il-flus.
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Emenda 248
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel hi meħtieġa bil-liġi dwar l-
informazzjoni ta' l-ikel, din għandha 
tikkonċerna informazzjoni li taqa', b'mod 
partikolari, f'waħda minn dawn il-
kategoriji li ġejjin:

imħassar

(a) informazzjoni dwar l-identità u l-
kompożizzjoni, kontenut jew karatteristiċi 
oħra ta’ l-ikel;
(b) informazzjoni dwar il-ħarsien ta’ 
saħħet il-konsumaturi u l-użu sigur ta’ xi 
ikel. B’mod partikolari, din għandha 
tikkonċerna informazzjoni dwar:
(i) kwalitajiet kompożizzjonali li jistgħu 
jkunu ta’ ħsara għal saħħet ċerti gruppi 
ta’ konsumaturi;
(ii) durabbiltà, ħżin u użu sigur;
(iii) l-impatt fuq is-saħħa, inkluż ir-riskji 
u l-konsegwenzi marbuta mal-konsum 
dannuż u perikoluż ta’ xi ikel;
(c) informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
nutrizzjonali sabiex il-konsumaturi jkunu 
jistgħu, inkluż dawk b’rekwiżiti speċjali 
tad-dieta, jagħmlu għażliet infurmati.
2. Meta wieħed iqis il-bżonn ta’ 
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, 
wieħed għandu jqis il-bżonn wiesa’ min-
naħa tal-maġġoranza tal-konsumaturi 
għal ċerta informazzjoni li hi ta’ valur 
sinifikanti għalihom jew ta’ kull 
benefiċċju għall-konsumatur aċċettat 
b'mod ġenerali biex ikunu jistgħu 
jagħmlu għażliet infurmati.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji relatati mal-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel m’humiex indirizzati lejn l-
operaturi rregolati permezz tar-Regolament, iżda lejn il-leġiżlatur. Għalhekk it-tifsira 
tagħhom mhix ċara. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet għandhom jitħassru, jew ikunu inklużi fil-
premessi.

Emenda 249
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-impatt fuq is-saħħa, inkluż ir-riskji 
u l-konsegwenzi marbuta mal-konsum 
dannuż u perikoluż ta’ xi ikel;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 14 tar-Regolament 178/2002, l-ikel irid ikun sikur għall-konsum; It-tikkettjar 
qiegħed hemm biex jipprovdi informazzjoni dwar l-ikel u mhux dwar l-imġiba tal-konsumatur.

Emenda 250
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-impatt fuq is-saħħa, inkluż ir-riskji u 
l-konsegwenzi marbuta mal-konsum 
dannuż u perikoluż ta’ xi ikel;

(iii) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Minħabba li mhuwiex l-għan dirett tal-proposta tal-Kummissjoni li tipproteġi s-saħħa tal-
konsumaturi permezz ta' twissijiet, naħseb li huwa importanti li wieħed jenfasizza li huwa 



AM\765208MT.doc 77/115 PE416.699v02-00

MT

vitali li l-konsumaturi jiġu garantiti l-opportunità li jagħmlu għażla sana.

Emenda 251
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
nutrizzjonali sabiex il-konsumaturi jkunu 
jistgħu, inkluż dawk b’rekwiżiti speċjali 
tad-dieta, jagħmlu għażliet infurmati.

c) informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
nutrizzjonali sabiex il-konsumaturi jkunu 
jistgħu, inkluż dawk b’rekwiżiti speċjali 
tad-dieta, jagħmlu għażliet infurmati 
biżżejjed.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

It-tħejjija ta’ lista’ ta’ karatteristiċi nutrittivi waħda waħda fiha nnifisha mhix biżżejjed biex 
tagħmilha possibbli għall-konsumatur medju li jagħmel deċiżjonijiet għaqlija dwar il-prodotti 
tal-ikel.

Emenda 252
Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c a – c b – c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) informazzjoni interpretattiva dwar il-
prodotti msemmija fl-Artikolu 33(2a),  
sabiex tagħmilha possibbli għall-
konsumaturi li jagħmlu għażliet 
infurmati;
(cb) informazzjoni dwar l-oriġini tal-
prodotti tal-ikel;
(cc) informazzjoni dwar il-produzzjoni u l-
ipproċessar tal-ikel fuq il-prodotti;

Or. en
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Emenda 253
Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Regoli ġodda dwar it-tikkettjar tal-ikel 
għandhom jiġu implimentati fuq il-bażi 
ta’ dati ta’ konformità uniformi f’ċiklu ta’ 
sentejn, li jagħmel possibbli aġġustament 
b’mod ordnat għar-rekwiżiti l-ġodda tat-
tikkettjar, ħlief f’każijiet b’rekwiżiti ta’ 
informazzjoni li jkollhom implikazzjonijiet 
ta’ sikurezza. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda għandha l-għan li toħloq ċertezza legali għall-operaturi tal-ikel kif ukoll 
aġġustament b’mod ordnat tar-rekwiżiti l-ġodda tat-tikkettjar. Sabiex jiġi minimizzat l-impatt 
ekonomiku, speċjalment fuq l-SMEs, ta’ kwalunkwe bidla fit-tikkettjar mill-operaturi tan-
negozji tal-ikel, u wkoll biex ikunu aktar effiċjenti, ir-regoli l-ġodda tat-tikkettjar għandhom 
jiġu implimentati fuq il-bażi ta' dati ta' konformità uniformi. Każijiet ta’ emerġenza 
b’implikazzjonijiet ta’ sikurezza iridu jiġu esklużi minn dan il-prinċipju.

Emenda 254
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tal-karatteristiċi ta’ l-ikel u, 
b’mod partikolari, fir-rigward tan-natura 
tiegħu, l-identità, il-proprjetajiet, il-
kompożizzjoni, il-kwantità, id-durabbiltà, 
il-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza, il-metodu ta’ fabbrikazzjoni 

(a) fir-rigward tal-karatteristiċi ta’ l-ikel u, 
b’mod partikolari, fir-rigward tan-natura 
tiegħu, l-identità, il-proprjetajiet, il-
kompożizzjoni, il-kwantità, id-durabbiltà, 
l-oriġini jew provenjenza, il-metodu ta’ 
fabbrikazzjoni jew produzzjoni;
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jew produzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2(1) (a) (i) attwali tad-Direttiva 2000/13/KE jagħti regola ċara u prattika għat-
tikkettjar tal-oriġini. L-industrija hi familjari ma’ din id-dispożizzjoni u l-applikazzjoni 
tagħha, li ma tikkawża ebda problema. Anke fil-livell tal-CODEX, id-divrenzjar bejn il-pajjiż 
ta’ oriġini u l-pajjiż ta’ provenjenza m’għadux isir. Dan l-approċċ għandu jinżamm fil-liġi 
tal-UE, kif tipprevedi d-Direttiva 2000/13/KE.

Emenda 255
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) bili jsir reklamar b’mod espliċitu 
dwar tnaqqis sinifikanti taz-zokkor u/jew 
tax-xaħam, sakemm fl-istess ħin il-
kontenut tal-enerġija (kilojoules jew 
kilokaloriji) ma jkun imnaqqas b’mod 
korrispondenti, ħlief f’każijiet fejn it-
tnaqqis taz-zokkor jew tax-xaħam ikollu l-
effett li jtejjeb l-impatt tal-prodott fuq is-
saħħa;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.
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Emenda 256
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) b’rappreżentazzjonijiet ta’ stampi li 
jiżgwidaw lill-konsumatur dwar in-natura 
vera jew l-oriġini tal-ikel. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-immaġnijiet u l-grafika m’għandhomx jintużaw b’mod deliberat biex jiżgwidaw lill-
konsumaturi dwar l-oriġini veru ta’ prodott.

Emenda 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) billi juru stampi li jissuġġerixxu li l-
ikel ikun magħmul minn ċerti ingredjenti 
meta ma jkunx;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pereżempju, yogurt tal-vanilla li t-togħma tal-vanilla tiegħu tkun ġejja b'mod artifiċjali 
m'għandux juri stampa ta' vanilla fuq il-pakkett tiegħu.
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Emenda 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) billi jissuġġerixxi li t-togħma tal-ikel 
tkun ġejja minn ingredjenti naturali meta 
essenzjalment tkun ġejja minn ħwawar 
(flavourings). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pereżempju, jekk il-prodott jgħid "vanilla", l-oriġini tat-togħma għandha tkun il-vanilla ta’ 
veru.

Emenda 259
Avril Doyle

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kumitat li hemm referenza għalih 
fl-Artiklu 49(1) jista' jħejji lista' mhux 
eżawrjenti tad-dikjarazzjonijiet u t-termini 
fi ħdan itt-ifsira ta’ paragrafu 1, li l-użu 
tagħhom irid f’kull każ ikun projbit jew 
ristrett. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tfittex li żżomm id-dispożizzjoni eżistenti fil-liġi tal-ikel tal-UE (Direttiva 
2000/13) li tirrikjedi lill-Istati Membri li jaħdmu flimkien, f’każ li jkun meħtieġ jitpoġġew 
limitazzjonijiet fuq l-użu ta’ dikjarazzjonijiet jew termini partikolari tat-tikkettjar. Fin-nuqqas 
ta’ tali dispożizzjoni, il-pajjiżi individwali jistgħu jilleġiżlaw u d-definizzjonijiet bejn l-Istati 
Membru jistgħu faċilment ikun differenti u għaldaqstant jinħolqu ostakoli għal—kummerċ fis-
suq intern. 
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Emenda 260
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sa mhux iktar tard minn tliet snin 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, rapport dwar l-evidenza 
disponibbli tal-proprjetajiet tal-ilmijiet 
minerali naturali li jiskansaw, jitrattaw 
jew ifejqu mard fil-bniedem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Safejn nafu aħna, ma teżisti ebda evidenza konvinċenti li turi li l-ilmijiet minerali għandhom 
il-proprjetà li jiskansaw, jitrattaw jew ifejqu l-mard fil-bniedem. Il-Kummissjoni għandha 
tinvestiga jekk teżistix biżżejjed evidenza sabiex jiġu ġġustifikati dikjarazzjonijiet tali għall-
ilmijiet minerali naturali.

Emenda 261
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sa mhux iktar tard minn tliet snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport li juri l-proprjetajiet tal-
ilmijiet minerali naturali rigward il-
prevenzjoni, it-trattament u l-fejqan ta’ 
mard fil-bniedem,

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Safejn huwa magħruf, ma teżisti ebda prova ovvja. konsegwentement il-Kummissjoni trid 
tipprovdi prova ta’ dawn il-proprjetajiet sabiex tiġġustifika l-użu ta’ tali dikjarazzjonijiet 
dwar is-saħħa;

Emenda 262
Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 3 
u 4, l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fin-
negozji taħt il-kontroll tagħhom, għandhom 
jassiguraw li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti tal-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel li huma rilevanti għall-attivitajiet 
tagħhom u għandhom jivverifikaw li dawk 
ir-rekwiżiti jintlaħqu.

1. Suġġetti għal dispożizzjonijiet aktar 
speċifiċi ta’ paragrafu 3, l-operaturi tan-
negozji ta’ l-ikel, fin-negozji taħt il-
kontroll tagħhom, għandhom jassiguraw u 
jivverifikaw li jkun hemm konformità tal-
informazzjoni dwar l-ikel mar-rekwiżiti 
tal-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel li 
huma rilevanti għall-attivitajiet rispettivi 
tagħhom u b’mod partikulari l-preżenza u 
l-eżattezza tal-informazzjoni dwar l-ikel 
meta jqegħdu ikel fis-suq Komunitarju 
għall-ewwel darba.  

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa.

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa.

3. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel li 
jqiegħdu għall-ewwel darba fis-suq xi ikel 
intiż li jiġi fornut lill-konsumatur aħħari 
jew lill-caterers tal-massa għandhom 
jassigura li jkun fih l-informazzjoni dwar 
l-ikel u li din tkun preċiża skond il-liġi ta’ 
l-informazzjoni applikabbli dwar l-ikel. 4.
4. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel għandhom 

3. Bla ħsara għall-Artikolu 19 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002, l-
operaturi tan-negozji ta’ l-ikel responsabbli 
għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
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jaġixxu b’attenzjoni biex jassiguraw, fi 
ħdan il-limiti ta’ l-attivitajiet rispettivi 
tagħhom, li jkun hemm ir-rekwiżiti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel applikabbli, 
b'mod partikolari billi ma jagħtux ikel li 
jafu jew jaħsbu li ma jikkonformax, 
abbażi ta' l-informazzjoni li għandhom 
bħala nies professjonali.

distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel għandhom 
jaġixxu fil-pront meta dawn ikunu ġew 
notifikati, jew meta jsiru jafu fil-limiti tal-
attivitajiet rispettivi tagħhom, dwar in-
nuqqas jew dwar ineżattezza fuq it-tikketta 
ta' dettalji obbligatorji previsti fl-Artikolu 
9(1).

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

4. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

6. Fil-każijiet li ġejjin, l-operaturi tan-
negozji ta’ l-ikel, fi ħdan in-negozji li 
fuqhom għandhom kontroll għandhom 
jassiguraw li d-dettalji obbligatorji 
meħtieġa skond l-Artikolu 9 jidhru fuq il-
pakkett ta' barra li fih jiġi ppreżentat l-ikel 
għall-bejgħ, jew fuq id-dokumenti 
kummerċjali li jirreferu għall-ikel fejn jista' 
jkun garantit li dawk id-dokumenti jew jiġu 
ma' l-ikel li jirreferu għalih jew intbagħtu 
qabel jew fl-istess ħin li jasal:

5. Fil-każijiet li ġejjin, l-operaturi tan-
negozji ta’ l-ikel, fi ħdan in-negozji li 
fuqhom għandhom kontroll għandhom 
jassiguraw li d-dettalji obbligatorji 
meħtieġa skond l-Artikolu 9 jidhru fuq il-
pakkett ta' barra li fih jiġi ppreżentat l-ikel 
għall-bejgħ, jew fuq id-dokumenti 
kummerċjali li jirreferu għall-ikel fejn jista' 
jkun garantit li dawk id-dokumenti jew jiġu 
ma' l-ikel li jirreferu għalih jew intbagħtu 
qabel jew fl-istess ħin li jasal:

(a) fejn l-ikel ippakkjat bil-lest hu intiż 
għall-konsumatur aħħari iżda mibjugħ fi 
stadju qabel il-bejgħ lill-konsumatur aħħari 
u fejn il-bejgħ lil xi caterer tal-massa mhux 
involut f’dak l-istadju;

(a) fejn l-ikel ippakkjat bil-lest hu intiż 
għall-konsumatur aħħari iżda mibjugħ fi 
stadju qabel il-bejgħ lill-konsumatur aħħari 
u fejn il-bejgħ lil xi caterer tal-massa mhux 
involut f’dak l-istadju;

(b) fejn l-ikel ippakkjat bil-lest hu intiż li 
jiġi fornut lill-caterers tal-massa biex jiġi 
ppreparat, ipproċessat, maqsum jew 
imqatta'.

(b) fejn l-ikel ippakkjat bil-lest hu intiż li 
jiġi fornut lill-caterers tal-massa biex jiġi 
ppreparat, ipproċessat, maqsum jew 
imqatta'.

Minkejja s-subparagrafu 1, l-operaturi tan-
negozji ta' l-ikel għandhom jassiguraw li d-
dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1) (a), (f) u 
(h) jidhru wkoll fuq il-pakkett estern li fih 
jiġi preżentat l-ikel għall-bejgħ.

Minkejja s-subparagrafu 1, l-operaturi tan-
negozji ta' l-ikel għandhom jassiguraw li d-
dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1) (a), (f) u 
(h) jidhru wkoll fuq il-pakkett estern li fih 
jiġi preżentat l-ikel għall-bejgħ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the ‘first placing on the market’ concerns the 
‘Community’ market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors who 
simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Emenda 263
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa.

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa u l-
possibilitajiet tagħhom li jagħmlu għażliet 
infurmati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tiċċara r-rekwiżit impost fuq l-operatur tan-negozju tal-ikel.
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Emenda 264
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa.

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa, kif 
ukoll il-possibilità ta’ għażla informata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din iż-żeida tiċċara r-rekwiżiti għall-ħarsien tal-konsumatur, u l-fatt li għandu jkun informat.

Emenda 265
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa.

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa u l-
possibilitajiet tagħhom li jagħmlu għażliet 
infurmati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tiċċara r-rekwiżit impost fuq l-operatur tan-negozju tal-ikel.

Emenda 266
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa.

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa u l-
possibilitajiet tagħhom li jagħmlu għażliet 
infurmati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda 267
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel li 
jqiegħdu għall-ewwel darba fis-suq xi ikel 
intiż li jiġi fornut lill-konsumatur aħħari 
jew lill-caterers tal-massa għandhom 
jassigura li jkun fih l-informazzjoni dwar 
l-ikel u li din tkun preċiża skond il-liġi ta’ 
l-informazzjoni applikabbli dwar l-ikel.

3. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel li 
jqiegħdu fis-suq xi ikel intiż li jiġi fornut 
lill-konsumatur aħħari jew lill-caterers tal-
massa għandhom jassiguraw li jkun fih l-
informazzjoni dwar l-ikel u li din tkun 
preċiża skond il-liġi ta’ l-informazzjoni 
applikabbli dwar l-ikel.  
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Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda bl-għan li jiġi żgurat li l-operatur tan-negozji tal-ikel ma jkunux eżenti mir-
responsabbilizzazzjoni.

Emenda 268
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel għandhom 
jaġixxu b’attenzjoni biex jassiguraw, fi 
ħdan il-limiti ta’ l-attivitajiet rispettivi 
tagħhom, li jkun hemm ir-rekwiżiti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel applikabbli, 
b'mod partikolari billi ma jagħtux ikel li 
jafu jew jaħsbu li ma jikkonformax, 
abbażi ta' l-informazzjoni li għandhom 
bħala nies professjonali.

4. Jekk l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel, filwaqt li 
jaġixxu b'attenzjoni xierqa fi ħdan il-limiti 
ta’ l-attivitajiet rispettivi tagħhom, isiru 
jafu li xi ikel ma jkunx konformi mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, 
huma għandhom jirreaġixxu 
immedjatament u sal-punt propizju.

Or. de

Emenda 269
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-operaturi ta' negozji tal-ikel 
responsabbli għal attivitajiet ta' bejgħ bl-
imnut jew distribuzzjoni li ma jaffettwawx 
l-informazzjoni dwar l-ikel m'għandhomx 
jimmodifikaw l-informazzjoni dwar l-ikel 
ta' fuq il-pakkett jew tat-tikketta mwaħħla 
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fuqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tipproteġi l-konsumaturi.

Emenda 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) lill-
konsumatur aħħari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forniment tad-dettalji kollha msemmija fl-Artikolu 9 (1) huwa essenzjali sabiex jagħmel 
possibbli li l-operatur li jirċievi l-ikel li jagħmel handling (p.e. jaħżen eċċ.) l-ikel u jgħaddi l-
informazzjoni lill-konsumatur. Barra minn hekk, dan il-forniment hu indispensabbli għall-
konformità mar-rekwiżiti tat-traċċabilità.
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Emenda 271
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (d), (f) u (i) lill-konsumatur aħħari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni meħtieġa minn (d) u (i) hi meħtieġa sabiex tippermetti lill-operatur li jforni l-
ikel lill-konsumatur aħħari biex jipprovdi l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel speċifikata 
fl-Artikolu 9(1) lill-konsumatur aħħari.

Emenda 272
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. 
L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan in-
negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (d), (f) u (g) lill-konsumatur aħħari.
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Or. en

Emenda 273
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (d), (f) u (i) lill-konsumatur aħħari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda testendi l-għadd ta’ rekwiżiti ta’ informazzjoni dwar l-ikel.

Emenda 274
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (d), (f) u (i) lill-konsumatur aħħari.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Tagħmel l-Artikolu 8 konformi mat-tibdil propost għall-Artikolu 9.

Emenda 275
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) u (i) lill-konsumatur aħħari.

Or. en

Emenda 276
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja s-subparagrafu 1, l-operaturi tan-
negozji ta' l-ikel għandhom jassiguraw li d-
dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1) (a), (f) u 
(h) jidhru wkoll fuq il-pakkett estern li fih 
jiġi preżentat l-ikel għall-bejgħ.

Minkejja s-subparagrafu 1, l-operaturi tan-
negozji ta' l-ikel għandhom jassiguraw li d-
dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1) (a), (f), 
(g) u (h) jidhru wkoll fuq il-pakkett estern 
li fih jiġi preżentat l-ikel għall-bejgħ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dejjem jekk ikunu meħtieġa kundizzjonijiet speċjali ta’ ħażna, bħal temperatura jew umdità, 
biex tkun rispettata d-data ta’ durabilità minima jew l-“użu sa” data. Informazzjoni bħal din 
għandha tkun disponibbli fuq il-pakkettar estern.

Emenda 277
Francesco Enrico Speroni

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-operaturi fis-settur tal-catering u 
kull min jiġi f’kuntatt l-prodotti tal-ikel 
għandhom jinformaw lill-konsumaturi 
meta l-prodott maħsub għall-konsum ikun 
prodott GMO u/jew ikun fih derivattivi u 
sustanzi li jistgħu jiġu kklassifikati bħala 
GMOs fit-tifsira tar-Regolament (KE) 
Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar 
it-traċċjabilità u l-ittikkettjar ta’ 
organiżmi modifikati ġenetikament u t-
traċċjabilità ta’ prodotti ta’ l-ikel u għalf 
manifatturati minn organiżmi modifikati 
ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 
2001/18/KE
1 ĠU L 268, 18.10.2003, p. 23.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tipprovdi protezzjoni aktar estensiva tal-konsumaturi u tiggarantixxu d-dritt tal-
konsumaturi għall-informazzjoni, sabiex tippermettilhom li jagħmlu għażla informata dwar l-
ikel li jikkonsmaw.
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Emenda 278
Francesco Enrico Speroni

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. L-operaturi fis-settur tal-catering 
għandhom ukoll ikunu meħtieġa 
jinformaw lill-konsumaturi kull meta l-
prodott maħsub għall-konsum, jew parti 
minnu, ikun ġie ppreparat b’komponenti 
ffriżati jew surġelati.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tipprovdi protezzjoni aktar estensiva tal-konsumaturi u tiggarantixxu d-dritt tal-
konsumaturi għall-informazzjoni, sabiex tippermettilhom li jagħmlu għażla informata dwar l-
ikel li jikkonsmaw.

Emenda 279
Francesco Enrico Speroni

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6c. Sa mill-1 ta’ Jannar 2010, id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' Lulju 2000 li 
jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u 
dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u 
tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 820/97, għandhom japplikaw għal-
laħam kollu mkabbar fil-farms u għall-
prodotti bbażati fuq il-laħam.
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1 ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tipprovdi l-konsumaturi b’informazzjoni komprensiva, mhux limitata għal ċerti tipi ta’ 
laħam.

Emenda 280
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond l-Artikoli 10 sa 34 u skond l-
eċċezzjonijiet li hemm f’dan il-Kapitolu, 
għandhom jiġu indikati b’mod obbligatorju 
d-dettalji li ġejjin.

1. Skond l-Artikoli 10 sa 34 u skond l-
eċċezzjonijiet li hemm f’dan il-Kapitolu, 
għandhom jiġu indikati b’mod obbligatorju 
d-dettalji li ġejjin.

(a) l-isem ta’ l-ikel; (a) l-isem li jinbiegħ bih;
(b) il-lista ta’ ingredjenti; (b) il-lista ta’ ingredjenti;

(c) kull ingredjent imniżżel fl-Anness II li 
jikkawża allerġiji jew intolleranzi, u kull 
sustanza meħuda minnu;

(c) kull ingredjent imniżżel fl-Anness II li 
jikkawża allerġiji jew intolleranzi, u kull 
sustanza meħuda minnu;

(d) il-kwantità ta’ ċerti ingredjenti jew 
kategoriji ta’ ingredjenti;

(d) il-kwantità ta’ ċerti ingredjenti jew 
kategoriji ta’ ingredjenti;

(e) il-kwantità netta ta’ l-ikel; (e) il-kwantità netta ta’ l-ikel;

(f) id-data ta’ kemm iservi l-inqas jew id-
data sa 'meta jrid jintuża';

(f) id-data ta’ durabbiltà minima jew, fil-
każ ta’ ikel li jista' jeħżien f'sens 
mikrobijoloġiku, id-data sa 'meta jrid 
jintuża';

(g) kull kondizzjonijiet speċjali tal-ħżin 
jew kondizzjonijiet dwar l-użu;

(g) kull kondizzjonijiet speċjali tal-ħżin 
jew kondizzjonijiet dwar l-użu;

(h) l-isem jew l-isem tan-negozju u l-
indirizz tal-fabbrikant jew ta' min 
ippakkjah, jew ta' bejjiegħ stabbilit fil-
Komunità;

(h) l-isem jew l-isem tan-negozju u l-
indirizz tal-fabbrikant jew ta' min 
ippakkjah, jew ta' bejjiegħ stabbilit fil-
Komunità;

(i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx 
dawn id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi 

(i) il-pajjiż ta’ oriġini jew il-post ta’ 
provenjenza, fejn in-nuqqas ta’ din l-
informazzjoni jista’ jiżgwida lill-
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żgwidat fir-rigward tal-materjal dwar il-
pajjiż veru ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post 
veru ta' provenjenza tiegħu, b'mod 
partikolari jekk l-informazzjoni li jkun 
hemm ma' l-ikel jew it-tikketta b'mod 
globali tista' inkella timplika li l-ikel 
għandu pajjiż differenti ta' oriġini jew 
post differenti ta' provenjenza; f'każijiet 
bħal dawn l-indikazzjoni għandha tkun 
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 35(3) 
u (4) u dawk stabbiliti skond l-
Artikolu 35(5);

konsumatur dwar il-provenjenza vera tal-
ikel;

(j) struzzjonijiet dwar l-użu meta jkun 
impossibli li l-ikel jintuża’ kif suppost 
mingħajr dawk l-istruzzjonijiet;

(j) struzzjonijiet dwar l-użu meta jkun 
impossibli li l-ikel jintuża’ kif suppost 
mingħajr dawk l-istruzzjonijiet;

(k) fir-rigward ta’ xorb li fih aktar minn 1.2 
% bil-volum ta’ alkoħol, is-saħħa 
alkoħolika proprja skond il-volum;

(k) fir-rigward ta’ xorb li fih aktar minn 1.2 
% bil-volum ta’ alkoħol, is-saħħa 
alkoħolika proprja skond il-volum;

(l) dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni.

Or. de

Emenda 281
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) id-data ta' manifattura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħaq l-iskop tar-regolament li l-konsumatur ikun provdut b’informazzjoni xierqa 
dwar l-ikel li huwa jikkonsma biex jippermettilu li jagħmel għażliet infurmati, huwa essenzjali 
li l-konsumatur ikun infurmat dwar id-data ta’ manifattura.
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Emenda 282
Niels Busk

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) fa) fil-każ ta' ikel ta’ oriġini annimali, 
id-data tal-produzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħaq l-iskop tar-regolament li l-konsumatur ikun provdut b’informazzjoni xierqa 
dwar l-ikel li huwa jikkonsma biex jippermettilu li jagħmel għażliet infurmati, huwa essenzjali 
li l-konsumatur ikun infurmat dwar id-data ta’ manifattura.

Emenda 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-isem jew l-isem tan-negozju u l-
indirizz tal-fabbrikant jew ta' min 
ippakkjah, jew ta' bejjiegħ stabbilit fil-
Komunità;

(h) l-isem jew l-isem tan-negozju jew it-
trademark reġistrata u l-indirizz tal-
fabbrikant, ta' min ippakkjah u, fil-każ ta’ 
prodotti ġejjin minn pajjiżi terzi, ta’ 
bejjiegħ stabbilit fil-Komunità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' tikketti privati, l-użu ta' trademark reġistrata tal-manifattur tal-ikel, inaqqas 
kwalunkwe problema ta' kompetizzjoni u ta’ reputazzjoni għax tagħti lill-produtturi l-
possibilità tal-użu ta’ trademarks speċifiċi għal tikketti privati. Fil-fatt, ħafna kumpaniji 
jużaw ditti/trademarks differenti biex jindirizzaw swieq differenti. F’kull każ, tali trademark 
tkun proprjetà esklussiva ta’ min jipproduċi, li jkollu l-possibilità li jinvesti f’ ‘kuxjenza dwar 
il-marka’ u li jagħti lok għal sħubiji kummerċjali mal-bejjiegħa bl-imnut fuq bażi aktar 
b'saħħitha.
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Emenda 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx dawn 
id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi żgwidat 
fir-rigward tal-materjal dwar il-pajjiż veru 
ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post veru ta' 
provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk 
l-informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' 
oriġini jew post differenti ta' provenjenza; 
f'każijiet bħal dawn l-indikazzjoni għandha 
tkun skond ir-regoli stipulati fl-
Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti 
skond l-Artikolu 35(5);

(i) il-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ikel li jikkonsisti minn 
ingredjent wieħed u tal-ingredjent 
sinjifikanti u tal-ingredjent(i) 
karatterizzanti fi prodotti tal-ikel b’ħafna 
ingredjenti; il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post 
tal-provenjenza fejn jekk ma jingħatawx 
dawn id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi 
żgwidat fir-rigward tal-materjal dwar il-
pajjiż veru ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post 
veru ta' provenjenza tiegħu, b'mod 
partikolari jekk l-informazzjoni li jkun 
hemm ma' l-ikel jew it-tikketta b'mod 
globali tista' inkella timplika li l-ikel 
għandu pajjiż differenti ta' oriġini jew post 
differenti ta' provenjenza; f'każijiet bħal 
dawn l-indikazzjoni għandha tkun skond ir-
regoli stipulati fl-Artikolu 35(3) u (4) u 
dawk stabbiliti skond l-Artikolu 35(5);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pajjiż ta’ oriġini/post ta’ provenjenza hu tagħrif ta’ valur kbir għall-parti l-kbira tal-
konsumaturi. Għaldaqstant, din l-informazzjoni għandha tingħata b’mod obbligatorju għal 
prodotti li jkun fihom ingredjent wieħed kif ukoll għall-ingredjent sinjifikanti u l-ingredjent(i) 
karatterizzanti) ta’ prodotti tal-ikel b’ħafna ingredjenti.



AM\765208MT.doc 99/115 PE416.699v02-00

MT

Emenda 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx 
dawn id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi 
żgwidat fir-rigward tal-materjal dwar il-
pajjiż veru ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post 
veru ta' provenjenza tiegħu, b'mod 
partikolari jekk l-informazzjoni li jkun 
hemm ma' l-ikel jew it-tikketta b'mod 
globali tista' inkella timplika li l-ikel 
għandu pajjiż differenti ta' oriġini jew 
post differenti ta' provenjenza; f'każijiet 
bħal dawn l-indikazzjoni għandha tkun 
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 35(3) u 
(4) u dawk stabbiliti skond l-
Artikolu 35(5);

(i) il-pajjiż ta' oriġini jew il-post/ijiet ta' 
provenjenza tal-ikel li jikkonsisti minn 
ingredjent wieħed, jew tal-pajjiż ta’ 
oriġini taż-żewġ ingredjenti l-aktar 
sinjifikanti fi prodotti tal-ikel b’ħafna 
ingredjenti. L-indikazzjoni għandha tkun 
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 14a;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu fl-interess tal-konsumaturi li jkun jaf fejn hu magħmul prodott, b’mod speċjali jekk il-
konsumaturi jridu jnaqqsu l-mili tal-ikel (foodmiles).

Emenda 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx 
dawn id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi 
żgwidat fir-rigward tal-materjal dwar il-
pajjiż veru ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post 
veru ta' provenjenza tiegħu, b'mod 

(i) il-pajjiż tal-oriġini ta' prodotti agrikoli 
mhux proċessati, u għall-prodotti 
pproċessati, il-qasam ta’ tkabbir jew ta’ 
trobbija tal-materja prima agrikola 
ewlenija użata fl-ipproċessar. L-
indikazzjoni għandha tkun skont ir-regoli 
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partikolari jekk l-informazzjoni li jkun 
hemm ma' l-ikel jew it-tikketta b'mod 
globali tista' inkella timplika li l-ikel 
għandu pajjiż differenti ta' oriġini jew 
post differenti ta' provenjenza; f'każijiet 
bħal dawn l-indikazzjoni għandha tkun 
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 35(3) u 
(4) u dawk stabbiliti skond l-
Artikolu 35(5);

stipulati fl-Artikolu 35(3) u (4) u dawk 
stabbiliti skond l-Artikolu 35(5);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ trasparenza, il-konsumaturi għandhom ikunu jafu l-pajjiż ta’ oriġini tal-
ikel. Il-kuxjenza dwar l-oriġini tal-ingredjent prinċipali użat f’ikel proċessat hi element 
essenzjali li tippermetti l-konsumatur jagħmel għażla infurmata.

Emenda 287
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx 
dawn id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi 
żgwidat fir-rigward tal-materjal dwar il-
pajjiż veru ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post 
veru ta' provenjenza tiegħu, b'mod 
partikolari jekk l-informazzjoni li jkun 
hemm ma' l-ikel jew it-tikketta b'mod 
globali tista' inkella timplika li l-ikel 
għandu pajjiż differenti ta' oriġini jew 
post differenti ta' provenjenza; f'każijiet 
bħal dawn l-indikazzjoni għandha tkun 
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 35(3) 
u (4) u dawk stabbiliti skond l-
Artikolu 35(5);

i) il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza; 

Or. hu
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Ġustifikazzjoni

il-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' provenjenza ta’ prodott dejjem irid jiġi indikat, minħabba li 
għadd dejjem jikber ta’ skandli dwar l-ikel wasslu sabiex dan isir kunsiderazzjoni sinifikanti 
għall-konsumaturi. Huwa għalhekk vitali li l-indikazzjoni tal-oriġini jew provenjenza tal-
prodotti fuq il-pakkettar ikun obbligatorju iktar milli volontarju biss. Din l-informazzjoni 
tista' wkoll tippromwovi mossi li jinkoraġġixxu x-xiri ta’ prodotti lokali (f'dan il-każ 
Ewropej)li diġà qegħdin ikollhom suċċess f’kontinenti oħra u f’xi pajjiżi Ewropej.

Emenda 288
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx 
dawn id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi 
żgwidat fir-rigward tal-materjal dwar il-
pajjiż veru ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post 
veru ta' provenjenza tiegħu, b'mod 
partikolari jekk l-informazzjoni li jkun 
hemm ma' l-ikel jew it-tikketta b'mod 
globali tista' inkella timplika li l-ikel 
għandu pajjiż differenti ta' oriġini jew 
post differenti ta' provenjenza; f'każijiet 
bħal dawn l-indikazzjoni għandha tkun
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 35(3) u 
(4) u dawk stabbiliti skond l-
Artikolu 35(5);

(i) il-post ta’ l-oriġini jew provenjenza 
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 35(3) u 
(4) u dawk stabbiliti skond l-
Artikolu 35(5);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-post tal-oriġini dejjem għandu jkun indikat.
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Emenda 289
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx dawn 
id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi żgwidat 
fir-rigward tal-materjal dwar il-pajjiż veru
ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post veru ta'
provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk 
l-informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti 
ta' oriġini jew post differenti ta' 
provenjenza; f'każijiet bħal dawn l-
indikazzjoni għandha tkun skond ir-regoli 
stipulati fl-Artikolu 35(3) u (4) u dawk 
stabbiliti skond l-Artikolu 35(5);

(i) il-post ta’ l-oriġini jew provenjenza fejn 
jekk ma jingħatawx dawn id-dettalji l-
konsumatur jista’ jiġi żgwidat fir-rigward 
tal-materjal dwar l-oriġini jew provenjenza 
veru tal-ikel;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda 290
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx 
dawn id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi 
żgwidat fir-rigward tal-materjal dwar il-
pajjiż veru ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post 
veru ta' provenjenza tiegħu, b'mod 
partikolari jekk l-informazzjoni li jkun 
hemm ma' l-ikel jew it-tikketta b'mod 
globali tista' inkella timplika li l-ikel 

(i) id-dettalji tal-pajjiż ta’ l-oriġini fejn 
jekk ma tingħatax din l-informazzjoni l-
konsumatur jista’ jiġi żgwidat fir-rigward 
tal-materjal dwar l-oriġini jew provenjenza 
veru tal-ikel;
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għandu pajjiż differenti ta' oriġini jew 
post differenti ta' provenjenza; f'każijiet 
bħal dawn l-indikazzjoni għandha tkun 
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 35(3) 
u (4) u dawk stabbiliti skond l-
Artikolu 35(5);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumatur ikun jaf minn fejn ġej il-prodott. F'xi każijiet, madankollu, 
jista' ma jkunx dejjem possibbli li wieħed jindika pajjiż ta' oriġini wieħed. Ir-regoli eżistenti 
attwali dwar il-forniment ta' tikkettjar dwar l-oriġini jipprevedu l-indikazzjoni tal-
provenjenza fuq bażi volontarja sakemm in-nuqqas tal-forniment tal-informazzjoni ma  
tiżgwidax serjament lill-konsumatur dwar l-oriġini vera tal-ikel. Din għandha tinżamm u ma 
għandhiex tiġi mġedda kif hemm fl-Artikolu 35 ta' dan ir-regolament. Għalhekk, kull riferenza 
għal dan l-artikolu għandha titħassar.

Emenda 291
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx dawn 
id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi żgwidat 
fir-rigward tal-materjal dwar il-pajjiż veru 
ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post veru ta' 
provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk 
l-informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' 
oriġini jew post differenti ta' provenjenza; 
f'każijiet bħal dawn l-indikazzjoni 
għandha tkun skond ir-regoli stipulati fl-
Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti 
skond l-Artikolu 35(5);

(i) il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx dawn 
id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi żgwidat 
fir-rigward tal-materjal dwar il-pajjiż veru 
ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post veru ta' 
provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk 
l-informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' 
oriġini jew post differenti ta' provenjenza; 
il-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ikel li jikkonsisti minn 
ingredjent wieħed u tal-ingredjent 
sinifikanti;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Numru dejjem jikber ta' konsumaturi jridu jkunu jafu minn fejn joriġina l-ikel tagħhom, 
għaldaqstant il-pajjiż ta' oriġini jew post ta’ provenjenza tal-ikel għandha tkun meħtieġa 
għall-prodotti kollha li fihom ingredjent wieħed, inkluż pereżempju ħaruf, majjal, mogħoż, 
tjur, prodotti tal-ħalib u l-ġewż. Il-pajjiż ta' oriġini jew post ta' provenjenza tal-informazzjoni 
dwar l-ikel għandhom japplikaw għall-varjazzjonijiet kollha tal-prodott tal-ikel, kemm jekk 
dan huwa frisk, iffriżat, fil-bottijiet jew ipproċessat minimament b’xi mod.

Emenda 292
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx dawn 
id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi żgwidat 
fir-rigward tal-materjal dwar il-pajjiż veru 
ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post veru ta' 
provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk 
l-informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' 
oriġini jew post differenti ta' provenjenza; 
f'każijiet bħal dawn l-indikazzjoni 
għandha tkun skond ir-regoli stipulati fl-
Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti 
skond l-Artikolu 35(5);

(i) il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx dawn 
id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi żgwidat 
fir-rigward tal-materjal dwar il-pajjiż veru 
ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post veru ta' 
provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk 
l-informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' 
oriġini jew post differenti ta' provenjenza; 
il-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ikel li jikkonsisti minn 
ingredjent wieħed u tal-ingredjent 
sinjifikanti u tal-ingredjent(i) 
karatterizzanti fi prodotti tal-ikel b’ħafna 
ingredjenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Għalhekk, il-forom ta’ 
espressjoni ta' dawn id-dettalji m'għandhomx jinbidlu permezz tal-proċedura tal-
Komitoloġija mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali.
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Emenda 293
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni. imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm oġġezzjonijiet għal rekwiżiti ġenerali li tiġi pprovduta dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni.

Emenda 294
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l) dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni. l) tikketta dwar in-nutrizzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Anness 1 tal-proposta, il-kliem ‘it-tikketta dwar in-nutrizzjoni’ huma sinonimi ma’ 
’dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni’. L-għan hu li titjieb iċ-ċarezza.

Emenda 295
María Sornosa Martínez

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

la) il-lott li jagħmel parti minnu l-prodott
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dettalji obbligatorji għandhom jinkludu wkoll indikazzjoni li tagħmilha possibbli li jiġi 
identifikat il-lott tal-prodott tal-ikel, peress li dan huwa vitali għall-traċċabilità ta' prodott, u 
jippermetti lill-konsumaturi jidentifikaw jekk prodott li jkunu xtraw hux affettwat minn 
emerġenza tal-ikel.

Emenda 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

la) sa liema punt (espress bħala 
perċentwal) l-operatur tan-negozju tal-
ikel li ismu huwa indikat fuq it-tikketta 
jiggarantixxi li l-prattiki li ġejjin ma 
kinux preżenti fil-katina tal-provvista tal-
ikel:

(1) xogħol mit-tfal, kif definit fl-Artikolu 2 
tal-Patt 138 tal-ILO;
(2) xogħol furzat, kif definit fl-Artikolu 2 
tal-Patt 29 tal-ILO;
(3) diskriminazzjoni, kif definita fl-
Artikolu 1 tal-Patt 111 tal-ILO;
(4) ksur tal-libertà ta’ assoċjazzjoni, kif 
definit fl-Artikolu 2 tal-Patt 87 tal-ILO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' interess ewlieni għal ħafna konsumaturi li jkunu jafu jekk l-ikel tagħhom ikunx ġie 
manifatturat taħt kundizzjonijiet bħax-xogħol tat-tfal, ix-xogħol forzat, id-diskriminazzjoni, 
jew il-ksur tal-libertà tal-assoċjazzjoni. Għalhekk, il-produtturi għandhom ikunu obbligati li 
jittikkettaw il-punt safejn jistgħu jiggarantixxu in-nuqqas ta' tali prattiki. Jekk ma tistax 
tingħata garanzija dwar in-nuqqas ta' tali prattiki, il-perċentwal ikun 0.
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Emenda 297
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati 
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. Id-dettalji msemmija f’paragrafu (1) 
għandhom ikunu indikati bi kliem u numri. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta’ paragrafu 1 ta' dan l-artikolu huma obbligatorji, sabiex ma jkunx 
possibbli li jkun hemm żvijar minnhom permezz tal-introduzzjoni ta’ forom oħra ta' 
espressjoni. B’dan il-mod l-informazzjoni tal-konsumatur hi garantita, filwaqt li jitqiesu wkoll 
id-diversi politiki tal-UE u tal-Istati Membri, partikolarment dawk li jiġġieldu l-piż żejjed, l-
obeżità u l-problemi ta’ nutrizzjoni.

Emenda 298
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
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ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3). Dan il-
paragrafu għandu jkun bla ħsara għall-
Artikolu 34 (1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni prevista fl-Artikolu 34 (kif ifformulata skont l-emenda 
għall-Artikolu 34 mressqa mill-istess persuna) f'forma grafika teħtieġ kjarifika fl-Artikolu 9 
(2) li tgħid li r-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 9(2) dwar il-forniment tal-informazzjoni kollha fil-
forma ta' kliem u numri hija bla ħsara għall-Artikolu 34.

Emenda 299
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati 
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. Id-dettalji msemmija f’paragrafu (1) 
għandhom ikunu indikati bi kliem u numri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Għalhekk, il-forom ta’ 
espressjoni ta' dawn id-dettalji m'għandhomx jinbidlu permezz tal-proċedura tal-komitoloġija 
mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali.
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Emenda 300
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati 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. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem, numri u 
kodiċi tal-kuluri sakemm il-konsumaturi 
jkunu infurmati, fir-rigward ta' dettall 
wieħed jew aktar, b'forom oħra ta' 
espressjoni stabbiliti b'miżuri ta' 
implimentazzjoni adottati 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. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta’ ‘parti viżiva prinċipali’.

Emenda 301
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati 
mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu 

2. Id-dettalji msemmija f’paragrafu (1) 
għandhom ikunu indikati bi kliem u numri.
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adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Għalhekk, il-forom ta’ 
espressjoni ta' dawn id-dettalji m'għandhomx jinbidlu permezz tal-proċedura tal-komitoloġija 
mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali.

Emenda 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati 
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. Id-dettalji msemmija f’paragrafu (1) 
għandhom ikunu indikati bi kliem jew
numri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Għalhekk, il-forom ta’ 
espressjoni ta' dawn id-dettalji m'għandhomx jinbidlu permezz tal-proċedura tal-
Komitoloġija mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali.
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Emenda 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 
1. 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).

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.

Emenda 304
Magor Imre Csibi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 
1. 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).

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 305
John Bowis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 
1. 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).

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.

Emenda 306
Anne Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 
1. 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 

imħassar
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msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda konformi mal-emenda għall-premessa 23.

Emenda 307
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 
1. 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).

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.

Emenda 308
Kathy Sinnott

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 

imħassar
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1. 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

Din l-emenda għandha tiżgura li fil-każ ta’ bejgħ bid-distanza, l-informazzjoni obbligatorja 
kollha inkluża l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 9(1) punti (d), (f), (g), (h) u (k) se jkunu 
disponibbli wkoll meta l-bejgħ ikun ġie konkluż.

Emenda 309
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 
1. 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).

imħassar

Or. en

Emenda 310
Antonio De Blasio

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Madankollu, trid tiġi evitata 
sitwazzjoni trid tiġi evitata fejn it-tikketti 
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tal-prodotti tal-ikel ikollhom ammont kbir 
ħafna ta’ informazzjoni u b'hekk isiru 
illeġibbli; huwa għalhekk meħtieġ li jiġi 
żgurat, permezz tar-regolamentazzjoni, li 
prodotti ppakkjati fi kwantitajiet jew 
kontenituri żgħar juru biss l-erba' biċċiet 
ta' informazzjoni nutrittiva l-aktar 
importanti (l-enerġija, il-proteini, il-
karboidrati, ix-xaħam).

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata l-illeġibbiltà dovuta għal ammont żejjed ta’ informazzjoni fuq it-tikketti u 
żieda fid-daqs tat-tikketti (u għalhekk żieda fl-ispejjeż addizzjonali u fl-ammont tal-iskart 
maħluq mill-materjali tal-ippakkjar), hemm bżonn li jonqos l-ammont ta' informazzjoni li jrid 
jingħata fuq tikketti li jkunu iċken minn ċertu daqs.
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