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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Daħla:

Dan ir-Regolament ġdid jabroga żewġ direttivi:
- id-Direttiva 2000/13/KE dwar it-tikkettjar ta' oġġetti tal-ikel,
- id-Direttiva 90/496/KE dwar l-ittikkettjar tan-nutrizzjoni għall-oġġetti tal-ikel.

Huwa għandu l-għan li joħloq qafas ġuridiku li jirregola l-informazzjoni li tidher fuq l-oġġetti 
tal-ikel. Dan ir-Regolament jidħol fil-kuntest tal-ħtieġa li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar l-
importanza ta' nutriment aktar tajjeb għas-saħħa. Fil-fatt, il-konsumaturi Ewropej qed 
joqgħodu dejjem aktar attenti għall-kontenut tal-prodotti tal-ikel minħabba l-kampanji ta' 
informazzjoni organizzati kemm mill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll mill-Istati Membri. 
Minbarra dan, bosta gruppi industrijali diġà implimentaw titjib fl-ittikkettjar bħala reazzjoni 
għat-talba tal-konsumaturi. 

L-effetti li joħloq dan ir-Regolament għandhom jippermettu li l-konsumaturi jkollhom 
informazzjoni ċara u li tkun tinftiehem u li tista' tinqara, li tippermettilhom li jagħmlu għażliet 
infurmati tajjeb dwar l-ikel.

Linji gwida proposti mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali:

- l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel
Minbarra d-dettalji obbligatorji li pproponiet il-Kummissjoni, il-Kumitat għall-Agrikoltura u 
l-Iżvilupp Rurali adotta kompromess li jimponi l-indikazzjoni tal-provjenza għal ċerti tipi ta' 
prodotti Ir-referenza għall-oriġini tħassret:  fil-fatt, meta ssir refereneza għall-pajjiż ta' oriġini, 
jista' jkun li dan ikun il-pajjiż fejn sar l-aħħar ipproċessar tal-merkanzija (Regolament KEE 
Nru 2913/92 tal-Kunsill li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità). Madankollu, il-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jixtieq li fuq il-pakketti jkun indikat il-post minfejn il-
frott u l-ħxejjex ġew maħsuda, il-post fejn sar is-sajd tal-ħut, il-post fejn l-annimali twieldu u 
trabbew, eċċ..., u mhux il-pajjiżi fejn ġew imsajra jew affumigati. Huwa għalhekk li f'din l-
opinjoni jippreferi jitkellem dwar il-post ta' provenjenza. Fil-fatt, kull Ewropew għandu jkun 
jista' jaf minfejn jiġi l-ikel li jikkonsma sabiex ikun jista' jagħmel għażla aktar raġunata 
(b'mod partikulari sabiex ikun jaf jekk hux jixtri prodott lokali jew le) u sabiex ikun jista' 
jiddetermina l-impatt ekoloġiku ta' ikel partikulari. Dawn l-imperattivi ta' trasparenza u 
traċċabilità jikkostitwixxu l-bażi tad-drittijiet tal-konsumatur. Il-Kumitat għall-Agrikoltura u 
l-Iżvilupp Rurali qiegħed għalhekk jimponi il-post ta' provenjenza għall-ikel mhux 
ipproċessat u għall-ikel b'ingredjent wieħed (billi dan l-ikel huwa definit bħala kwalunkwe 
ikel li jkun bla melħ, zokkor, ħwawar, ilma, addittivi, sustanzi aromatiċi jew enżimi u fih 
ingredjent wieħed biss), kif ukoll għall-ingredjenti primarji abbażi ta' laħam u prodotti tal-
ħalib ta' ikel kompost. Barra minn hekk, fil-każ tal-laħam, barra miċ-ċanga u l-vitella, il-post 
ta' provenjenza jista’ jingħata biss bħala post uniku meta l-annimali jkunu twieldu, trabbew u 
nqatlu fl-istess pajjiż jew post. F’każijiet oħra għandha tingħata l-informazzjoni dwar kull 
wieħed mill-postijiet differenti ta' twelid, trobbija jew qatla.  

L-informazzjoni obbligatorja għandha tintwera b'mod ċar u li jista' jinqara u jinftiehem sabiex 
jiġi evitat kull riskju ta' diżgwid għall-konsumatur. Ir-rekwiżit ta' 3 mm mhux adattat: il-
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konsegwenza tkun żieda fid-daqs tal-pakketti, b'effetti negattivi fuq l-ambjent. Huwa 
għalhekk li l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali qed jipproponi li jadatta d-daqs 
tal-informazzjoni obbligatorja għad-daqs tal-pakketti, b'minimu ta' 1 mm għall-pakkett li l-
akbar wiċċ tiegħu, jew it-tikketta, ikollu erja bejn 25 u 100 cm2, u minimu ta' 1.2 mm għall-
pakkett li l-akbar wiċċ tiegħu, jew it-tikketta, ikollu erja ta' aktar minn 100 cm2. Barra minn 
hekk, huwa indispensabbli li jkun garantit li jkun hemm kuntrast sinifikattiv bejn il-karattri 
stampati u l-isfond.

Sabiex jiġi żgurat li t-tikketti jkunu jistgħu jinqraw u biex titjieb l-effikaċja ta' dan ir-
Regolament, jaqbel li jitwaqqfu programmi ta' informazzjoni u ta' taħriġ fil-livell Ewropew. 
Fil-fatt, jeħtieġ li l-konsumaturi Ewropej ikollhom għarfien aktar dettaljat f'dan il-qasam 
sabiex meta jagħmlu l-għażla tagħhom ikollhom l-informazzjoni kollha neċessarja. F'ċerti 
pajjiżi qed jiġu implimentati programmi ta' edukazzjoni għall-adulti, bħal pereżempju 
korsijiet ta' filgħaxija, kif wkoll għat-tfal sa mill-aktar età bikrija permezz ta' programmi 
edukattivi. Fl-iskejjel sekondarji Belġjani hemm ''Kumitati għas-Saħħa'' magħmula minn 
għalliema, edukaturi u koki li jaħdmu favur il-promozzjoni ta' prodotti tajbin għas-saħħa u 
dieta bilanċjata. Huwa ta' importanza fundamentali li jiġu promossi dawn il-programmi fl-
Ewropa kollha sabiex il-konsumaturi jkollhom l-għodda neċessarja għal dieta aktar tajba 
għas-saħħa u bilanċjata. L-assoċċjazzjonijiet li jaħdmu għal dan il-għan għandhom ikunu 
appoġġjati u msaħħa għaliex jikkostitwixxu mezzi essenzjali għas-sensibilizzazzjoni taċ-
ċittadini Ewropej.

Minbarra dan, meta l-Kummissjoni Ewropea tawtorizza t-trażmissjoni ta' ċerta informazzjoni 
obbligatorja b’mezz ieħor apparti t-tikketta, dan jista' jseħħ permezz tat-teknoloġija ġdida tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Wieħed jista' jimmaġina xenarju fejn il-konsumaturi 
jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-informazzjoni obbligatorja kollha meta jkunu qed 
jixtru l-prodott permezz ta' terminals elettroniċi mqiegħda fis-supermarkets.

- id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni.
Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jqis li sabiex tingħata informazzjoni aħjar lill-
konsumatur huwa indispensabbli li fid-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni jiżdiedu 
l-aċidi xaħmija trans, il-porteini, u l-fajber; trid ukoll issir distinzjoni bejn zokkrijiet naturali u 
zokkrijiet miżjuda. Madankollu, huwa kontra kull żieda ġdida ta' informazzjoni għal raġuni 
loġika: wisq informazzjoni toqtol l-informazzjoni. 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali mmodifika il-proposta tal-Kummissjoni anke 
fir-rigward tal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni  Qiegħed 
jitlob li l-indikazzjoni tal-valur enerġetiku muri bħala kcal tkun fuq il-lemin fil-baxx tal-wiċċ 
li jidher tal-pakkett, u l-bqija tat-tikketta dwar in-nutrizzjoni jkun kollu fl-istess post viżiv, 
bħala tabella fl-istess u l-uniku post. 

- ix-xarbiet alkoħoliċi
L-eżenzjoni ta’ xarbiet alkoħoliċi minn dawn il-proposti hija ġustifikata speċifikament 
minħabba li fihom l-alkoħol. Ikun żball li dawn il-prodotti jkunu ttikkettati b’mod li jista’ 
jiżgwida lill-konsumaturi jew b’mod li jinkoraġġixxi konsum abbużiv ta’ dawn il-prodotti.  
Ikun ukoll ħażin li dawn il-proposti jiddiskriminaw u joħolqu distorsjoni fil-kompetizzjoni 
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bejn prodotti li qed jikkompetu ma' xulxin. Fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, l-inbid, il-
birra u l-spirti kienu eżentati mill-obbligu li jindikaw l-informazzjoni obbligatorja għal 
perjodu ta' 5 snin. Huwa għalhekk li l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali qiegħed 
jipproponi li, sabiex ikun hemm aktar ekwità, jiġi eżentat ix-xorb alkoħoliku kollu (jiġifieri 
xorb li jkun fih iktar minn 1.2% ta' alkoħol) għajr għal xorb imħallat li jkun fih l-alkoħol, 
magħruf ukoll bħala "alcopops". Dan ix-xorb iqarraq bil-konsumaturi zgħażagħ għaliex it-
togħma tal-alkoħol qawwi li jkun fih tinħeba minn likwidu bil-gass u biz-zokkor. Għalhekk 
dan m'għandux jiġi eżentat: il-lista tal-ingredjenti u d-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jridu 
jkunu indikati sabiex il-konsumaturi żgħażagħ jindunaw xi jkun il-kontenut ta' dawn ix-
xarbiet.

- l-ikel li ma jkunx ippakkjat bil-lest
Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex 
jissemmew l-allerġeni fil-każ tal-ikel li ma jkunx ippakkjat bil-lest. Madankollu, sabiex 
jinżamm l-istatus quo attwali u sabiex ma jiġux imposti restrizzjonijiet żejda fuq il-bejjiegħa 
ta' ikel mhux ippakkjat bil-lest, qiegħed jipproponi li jinqalbu d-dispożizzjonijiet tal-proposta 
tal-Kummissjoni li għandhom x’jaqsmu mal-informazzjoni obbligatorja l-oħra: l-indikazzjoni 
ta' dawn id-dettalji m'għandhiex tkun obbligatorja, sakemm Stat Membru ma jadottax regoli li 
jeżiġu li jiġu indikati lkoll jew xi wħud minnhom. Barra minn hekk, l-allerġeni għandhom 
ikunu disponibbli għall-klijenti fuq il-post tal-bejgħ meta jintalbu.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjonui 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-

(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 mezz biex jgħarraf lill-konsumaturi 
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konsumaturi dwar il-kompożizzjoni tal-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.

dwar il-kompożizzjoni tal-ikel u jgħinhom
jagħmlu għażliet infurmati. Il-kampanji ta' 
edukazzjoni u ta' informazzjoni 
organizzati mill-Istati Membri huma 
mekkaniżmi importanti biex tiżdied il-
komprensjoni tal-konsumatur dwar l-
informazzjoni tal-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 
jikkontribwixxi sew biex il-konsumatur 
ikun jista’ jagħmel għażla infurmata.  Għal 
dan il-għan, jaqbel li jiġu ffinanzjati 
programmi ta' taħriġ li jippermettu li ċ-
ċittadini Ewropej jiksbu jew itejbu l-
għarfien tagħhom f'dan il-qasam. Dan il-
għan jista' wkoll jintlaħaq permezz ta' 
programmi ta' informazzjoni online u 
programmi edukattivi online. Dan jagħti 
lill-konsumaturi l-mezzi kollha li 
għandhom bżonn li jippermettulhom 
jagħmlu għażliet infurmati.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqas il-fluss ta' fondi mill-baġit tal-Unjoni Ewropea  jeħtieġ li joħroġ ċar li l-
Istati Membri huma responsabbli għall-finanzjament ta' programmi li jinfurmaw u jedukaw. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(14) Sabiex jiġi segwit approċċ komprensiv 
u evoluzzjonarju għall-informazzjoni 
provduta lill-konsumaturi marbuta mal-ikel 
li jikkonsmaw, għandu jkun hemm tifsira 
wiesgħa tal-liġi tal-informazzjoni dwar l-
ikel li tkopri r-regoli ta’ natura orizzontali

(14) Sabiex jiġi segwit approċċ komprensiv 
u evoluzzjonarju għall-informazzjoni 
provduta lill-konsumaturi marbuta mal-ikel 
li jikkonsmaw, għandu jkun hemm tifsira 
wiesgħa tal-liġi tal-informazzjoni dwar l-
ikel li tkopri r-regoli ta’ natura orizzontali 
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u speċifika, kif ukoll definizzjoni wiesgħa 
tal-informazzjoni dwar l-ikel li tkopri l-
informazzjoni provduta b’mezzi oħra barra 
t-tikketta.

u speċifika, kif ukoll informazzjoni u 
azzjonijiet ta' ħolqien ta' kuxjenza dwar l-
ikel li jkopru l-informazzjoni provduta 
b’mezzi oħra barra t-tikketta.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjonui 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, kif 
ukoll il-bejgħ ta’ ikel permezz ta’ forom 
differenti ta’ marketing dirett mill-bdiewa, 
mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan ir-
regolament. Sabiex jiġi evitat piż żejjed, 
b’mod partikulari għall-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju fis-settur tradizzjonali tal-
produzzjoni tal-ikel u fil-bejgħ tal-ikel bl-
imnut, li jinkludu wkoll fornituri ta' 
servizzi ta’ catering tal-massa, il-prodotti 
li ma jiġux ippakkjati bil-lest għandhom 
jiġu esklużi mir-rekwiżiti tat-tikkettjar.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(16) Il-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tipprovdi flessibbiltà biżżejjed 
sabiex tkun tista’ tibqa’ aġġornata mar-
rekwiżiti ġodda ta' informazzjoni mill-
konsumaturi  u sabiex ikun assigurata 
bilanċ bejn il-ħarsien tas-suq intern u 

(16) Il-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tkun ibbażata wkoll fuq l-esiġenzi 
tal-konsumaturi u ma timblukkax l-
innovazzjoni fis-settur alimentari Il-
possibilità ta' informazzjoni volontarja 
addizzjonali mogħtija mill-operaturi tan-
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bejn id-differenzi fil-perċezzjoni tal-
konsumaturi fl-Istati Membri.

negozji tal-ikel tiżgura aktar flessibilità.

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur jibbenefika mill-innovazzjoni. Flessibilità adegwata f’konformità mal-liġi l-
ġdida tista’ tinżamm biss jekk l-operaturi tan-negozji tal-ikel ikollhom l-għażla li jissodisfaw 
ix-xewqat ġodda tal-konsumaturi billi jagħtuhom informazzjoni volontarja addizzjonali. 

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjonui 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, 
proporzjonalità u sostenibbiltà.

(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 
sostenibbiltà.

Ġustifikazzjoni

Sabiex rekwiżiti ġodda jibqgħu konformi mal-objettivi attwali tal-UE dwar suq intern li 
jiffunzjona b'mod tajjeb, hu kruċjali li dawn ikunu notifikati u eżaminati sew mill-partijiet 
interessati kollha sabiex ikun żgurat li jkunu ġustifikati u li ma jfixklux il-moviment ħieles tal-
prodotti.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(20) Ir-regoli ta’ informazzjoni dwar l-ikel 
għandhom jipprojbixxu l-użu ta’ 
informazzjoni li tista’ tiżgwida lill-
konsumatur jew tattribwixxi karatteristiċi 
mediċinali lill-ikel. Biex tkun effettiva, din 
il-projbizzjoni għandha tapplika wkoll 
għar-reklamar u l-preżentazzjoni tal-ikel.

(20) Barra r-regoli eżistenti kontra ir-
reklamar qarrieqi, ir-regoli ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel għandhom 
jipprojbixxu l-użu ta’ informazzjoni li 
tista’ tiżgwida lill-konsumatur, b'mod 
partikulari dwar il-kontenut ta' enerġija, 
l-oriġini u l-kompożizzjoni tal-ikel. Biex 
tkun effettiva, din il-projbizzjoni għandha 
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tapplika wkoll għar-reklamar u l-
preżentazzjoni tal-ikel.

Ġustifikazzjoni

Għandu joħroġ ċar li diġà jeżistu regoli kontra r-riklamar qarrieqi. Ir-riklamar ta’ prodott bi 
proprjetajiet mediċinali hu diġà rregolat mir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar in-nutrizzjoni u l-klejms li jsiru dwar l-ikel (KE Nru 
1924/2006). 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(22) Għandha tissawwar lista tal-
informazzjoni kollha obbligatorja li fil-
prinċipju għandha tingħata għall-ikel kollu 
intiż għall-konsumatur aħħari u għall-
caterers tal-massa. Dik il-lista għandha 
żżomm l-informazzjoni li hi diġà meħtieġa 
fil-leġiżlazzjoni eżistenti peress li 
ġeneralment titqies bħala akkwist ta’ valur 
għall-informazzjoni għall-konsumatur.

(22) Għandha tissawwar lista tal-
informazzjoni kollha obbligatorja li 
għandha tingħata għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari u għall-caterers 
tal-massa. Dik il-lista għandha żżomm l-
informazzjoni li hi diġà meħtieġa fil-
leġiżlazzjoni eżistenti peress li ġeneralment 
titqies bħala akkwist ta’ valur għall-
informazzjoni għall-konsumatur.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(22a) It-teknoloġija l-ġdida tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni jista' 
jkollha rwol importanti fit-trażmissjoni 
tal-informazzjoni supplimentari lill-
konsumaturi. Fil-fatt, din tippermetti li 
jsir skambju ta' informazzjoni malajr u li 
ma jiswiex ħafna flus. Faċli li wieħed 
jimmaġina li l-konsumaturi jkunu jistgħu 
jiksbu iktar informazzjoni minn terminals 
apposta fis-supermarkets li, permezz tal-
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qari tal-barcodes, jipprovdu informazzjoni 
dwar il-prodotti. Bl-istess mod, wieħed 
jista' jimmaġina li l-konsumaturi jkunu 
jistgħu jkollhom aċċess għal 
informazzjoni supplimentari permezz ta' 
paġna fuq l-internet. 

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji ġodda għandhom irwol importanti sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jifhmu 
aħjar l-informazzjoni pprovduta dwar dak li jixtru.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(23) Sabiex jitqiesu l-bidliet u l-iżviluppi 
fil-qasam tal-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 mmirati sew tar-rekwiżiti tal-
informazzjoni dwar l-ikel.

(23) Sabiex jitqiesu l-bidliet u l-iżviluppi 
fil-qasam tal-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 pubblika
mal-partijiet interessati kollha għandha 
tgħin biex isiru bidliet fil-ħin u mmirati 
sew tar-rekwiżiti tal-informazzjoni dwar l-
ikel.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe bidla tar-rekwiżiti obbligatorji tat-tikkettjar għandha impatt sinifikanti fuq l-
industrija tal-ikel u x-xorb. Hu għalhekk importanti li l-leġiżlazzjoni tagħmilha ċara li l-
partijiet interessati kollha għandhom ikunu kkonsultati meta jkunu qed jiġu kkunsidrati r-
rekwiżiti tat-tikkettjar, biex b'hekk ikun żgurat li l-proċedura tkun trasparenti u li l-partijiet 
kollha jkunu jistgħu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 25 
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Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(25) It-tikketti tal-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 tal-ikel għandhom ikunu 
ċari u jinftiehmu sabiex b'hekk jgħinu lill-
konsumaturi infurmati tajjeb jiddeċiedu
dwar id-dieta tagħhom. Xi studji juru li l-
leġibbiltà tajba hija element importanti 
biex tkabbar il-possibbiltà ħalli l-
informazzjoni fuq it-tikketta tkun tista’ 
tinfluwenza l-udjenza tagħha u li 
informazzjoni li ma tinqarax fuq il-
prodotti hija waħda mill-kawżi ewlenin 
għaliex il-konsumaturi ma jkunux kuntenti 
bit-tikketti dwar l-ikel. Għalhekk, fatturi 
bħal tipa, kulur u kuntrast għandhom 
jitqiesu flimkien.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(28) Jeżistu diġà regoli speċifiċi tal-
Komunità dwar it-tikkettjar tal-inbid. Ir-
Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq tal-inbid1 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 tal-inbejjed; 
permezz ta' dan 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 

(28) Jeżistu diġà regoli speċifiċi tal-
Komunità dwar it-tikkettjar tal-inbid. Ir-
Regolament (KE) Nru 479/2008 tal-
Kunsill tad-29 ta' April 2008 dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, li 
jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 
1493/1999, (KE) Nru 1782/2003, (KE) 
Nru 1290/2005 u (KE) Nru 3/2008, u li 
jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 
2392/86 u (KE) Nru 1493/19991, 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 tal-inbejjed; 
permezz ta' dan 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 



PE430.537v02-00 12/63 AD\801217MT.doc

MT

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. Sabiex tiġi 
żgurata l-koerenza u l-armonizzazzjoni fir-
rigward tal-kondizzjonijiet stabbiliti għall-
inbid, dan l-obbligu m’għandux lanqas 
japplika għall-birra u għall-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru... ta' .../.../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb 
spirituż u li jħassar ir-Regolament 
(KEE) Nru 1567/89332. 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.

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. Sabiex tiġi 
żgurata l-koerenza u l-armonizzazzjoni fir-
rigward tal-kondizzjonijiet stabbiliti għall-
inbid, dan l-obbligu m’għandu lanqas 
japplika għall-birra, inbejjed tal-likur, 
inbejjed sparkling, inbejjed aromatizzati u 
prodotti simili miksuba mill-frott 
minbarra l-għeneb, birra mill-frott u
għall-ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar 
u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi ta' xorb spirituż, u li jħassar ir-
Regolament  tal-Kunsill (KEE) Nru 
1567/892. Minkejja dan, il-Kummissjoni 
għandha tipproduċi rapport wara ħames 
snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

____________________

1 ĠU L 179 tal-14.07.99, p. 1.

____________________
1ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1.

2 ĠU L […] ta' [...], p. [...]  2 ĠU L 39, 13.2.2008, p.16.

Ġustifikazzjoni

L-inbejjed aromatizzati, li l-komponent prinċipali tagħhom hu l-inbid, u li fih ikunu żdiedu 
numru limitat ta' ingredjenti naturali, ikunu diskriminati fir-rigward ta' birer u distillati, li 
għalihom huwa awtorizzat l-użu ta' addittivi artifiċjali, b'riskju gravi ta' impatt kummerċjali 
negattiv fuq ċerti prodotti.

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini 
jew il-post ta' provenjenza tal-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 tal-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni tal-operaturi tan-negozju 
tal-ikel. Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni 
tal-pajjiż tal-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 tal-
informazzjoni relatata mal-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post ta' provenjenza ta' ikel. Kriterji 
bħal dawn ma għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati mal-isem jew l-
indirizz tal-operatur tan-negozju tal-ikel. 

(29) L-indikazzjoni tal-post ta' provenjenza 
tal-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. 
Barra minn hekk, sabiex tkun żgurata 
trasparenza u traċċabilità akbar, il-post 
ta'oriġini jrid jiġi indikat għall-ikel mhux 
proċessat, għall-ikel b'ingredjent wieħed u 
għall-ingredjenti primarji abbażi ta' 
laħam u ta' prodotti tal-ħalib ta' ikel 
kompost. Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni 
tal-pajjiż tal-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 tal-
informazzjoni relatata mal-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post ta' provenjenza ta' ikel.

Ġustifikazzjoni

Il-post ta' provenjenza tal-ingredjent primarju tal-ikel abbażi ta' laħam u ta' prodotti tal-ħalib 
ta' ikel għandu jiġi indikat fuq il-pakketti sabiex kull konsumatur ikun jista' jagħmel għażla 
infurmata. Għal ikel kompost, ir-Rapporteur huwa konxju tal-impatt ta' dan fuq l-industriji, 
b'mod partikolari l-ħtieġa li jinbidlu regolament il-pakketti skont il-provvisti. Madankollu. 
iqis li dan hu sforz indispensabbli għall-benessri tal-konsumatur u għal trattament iktar ekwu 
tal-produtturi. 

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 

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

Għalhekk, il-Kummissjoni u l-partijiet 
interessati kollha għandhom jagħmlu 
riċerka waqt il-perjodu ta' eżenzjoni biex 
jistabbilixxu liema informazzjoni tkun l-
iktar utli għall-konsumaturi, kif ukoll il-
mod l-iktar effikaċi għall-preżentazzjoni 
ta’ din l-informazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni tax-xorb alkoħoliku minn din il-proposta hija ġustifikata mill-kontenut ta' alkoħol 
tagħhom. Wieħed irid joqgħod attent li l-miżuri sabiex jinfurmaw lill-konsumaturi ma 
jiżgwidawhomx jew ma jinkuraġġixxux konsum mhux kif suppost. Il-Kummissjoni u l-partijiet 
interessati għandhom għalhekk ifittxu metodi xierqa biex jinfurmaw b'mod utli u effikaċi lill-
konsumaturi.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 37 

Test propost mill-Kummissjonui 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 
dwar il-post fejn titqiegħed din l-
informazzjoni mhix konklussiva.
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 miġbura 
flimkien fejn tidher l-aktar fuq it-tikketta.

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur medju jsibha aktar konvenjenti u faċli li jifhem tikketta jekk l-informazzjoni 
essenzjali kollha tkun tidher fl-istess post . Dan bla dubju jfisser li t-tikketta ta' wara tiġbor l-
informazzjoni kollha li l-konsumaturi jkunu jeħtieġu biex jagħmlu għażliet infurmati. 
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjonui 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 
jkunx indikat speċifikament fih.

(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. Barra 
minn hekk, minħabba li r-rekwiżiti 
nazzjonali tat-tikkettjar jistgħu joħolqu 
ostakli għall-moviment liberu fis-suq 
intern, l-Istati Membri għandhom jagħtu 
raġuni għall-ħtieġa ta' miżuri bħal dawn 
u għandhom jindikaw x’għandhom l-
intenzjoni li jagħmlu biex jiżguraw li 
dawn ikunu applikati b'mod li jfixkel mill-
inqas il-kummerċ.

Ġustifikazzjoni

Waħda mir-raġunijiet l-iktar importanti wara l-proposta attwali hi li tissimplifika r-regoli u 
tiżgura l-funzjonament tas-suq intern.  Minħabba li regoli nazzjonali jżidu l-ispejjeż tal-
industrija u jikkumplikaw il-moviment ħieles tal-prodotti, għandha tintalab prova li 
tiġġustifika d-dħul tagħhom u li turi kif it-tħaddim tagħhom hu kompatibbli mal-moviment 
ħieles tal-prodotti.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjonui 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 

(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 
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tiddaħħal bil-mod permezz ta' perjodi ta' 
transizzjoni estiżi b'perjodu ta' transizzjoni
addizzjonali maħsub għall-mikro-negozji.

tiddaħħal bil-mod permezz ta' perjodi ta' 
transizzjoni xierqa b'perjodu ta' 
transizzjoni addizzjonali maħsub għall-
mikro-negozji. Jaqbel ukoll li tiġi prevista 
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni bħala 
għajnuna lil dawn l-impriżi ta' daqs żgħir 
u medju tas-settur agrikolu biex jiksbu t-
tagħrif xjentifiku neċessarju biex ikunu 
jistgħu jevalwaw il-valuri nutrizzjonali 
tal-prodotti tagħhom. Bl-istess mod, l-
imprendituri ta' dan is-settur għandhom 
ukoll jibbenfikaw minn programmi ta' 
taħriġ sabiex itejbu l-kompetenzi tagħhom 
f'dan il-qasam.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

3a. Ikel li joriġina minn pajjiżi terzi jista' 
jitqassam fil-Komunità biss wara li 
jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-konsumaturi, ikel li joriġina minn pajjiżi terzi jrid jissodisfa r-rekwiżiti ta' it-
tikkettjar. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

g) 'post ta' provenjenza' tfisser il-post, 
pajjiż jew reġjun minn fejn jinkisbu 
kompletament il-prodotti jew l-ingredjenti 
agrikoli skont l-Artikolu 23(2) tar-
Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 2913/92;
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Ġustifikazzjoni

 Jeħtieġ li jkun hemm definizzjoni korretta tal-post ta' provenjenza. L-Artikolu 23(2) tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tal-Kunsill joffri definizzjoni perfetta, minkejja li 
l-kelma Franċiża (obtenu/jinkisbu) hija goffa. B'mod partikolari, bil-post fejn 'jinkisbu" 
wieħed jifhem il-post minfejn jinħasdu prodotti veġetali u fejn jitwieldu u jitrabbew l-
annimali. Ir-Rapporteur ma jaċċettax li l-post ta' pproċessar jista' jitqies bħala l-post ta' 
provenjenza.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

8a) "pajjiż ta' oriġini" tfisser il-post ta' 
oriġini tal-prodott jew tal-ingredjent 
agrikolu, skont l-Artikoli 23 sa 26 tar-
Regolament (KEE) Nru 2913/92 tal-
Kunsill;

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li tiżdied id-definizzjoni tal-''pajjiż ta' oriġini'' sabiex issir distinzjoni bejn dan u l-post 
ta' provenjenza.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt p 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

imħassar

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

3. Meta l-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 3. Meta l-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
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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.

tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandu jkun 
hemm previst, sakemm dawn ir-rekwiżiti 
ma jirrigwardawx il-ħarsien tas-saħħa 
tal-bniedem, 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.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun faċilitat it-tħaddim bla xkiel tas-suq intern, kif ukoll biex ikun minimizzat il-ħela fl-
imballaġġ, hu normali li jingħata perjodu tranżitorju meta rekwiżiti ġodda dwar l-ittikkettar 
ikunu introdotti, sakemm ma jkunx hemm riskju immedjat għas-saħħa pubblika, li f'dan il-każ, 
perjodu bħal dan ma jkunx adatt.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Ir-rekwiżiti ġodda tat-tikkettjar għandhom 
ikunu introdotti fi żmien l-iskadenzi ta' 
implimentazzjoni uniformi stabbiliti mill-
Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati b'konformità mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 290 TFUE

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-perjodi tranżitorji, it-traspożizzjoni frammentarja tar-rekwiżiti l-ġodda għat-
tikkettjar għandha impatt sinifikanti fuq l-ispiża tal-produzzjoni tat-tikketti l-ġodda u fuq il-
ġestjoni tal-istokks, tal-pakketti tal-ikel u tat-tikketti. Il-liġi l-ġdida dwar l-informazzjoni tal-
ikel għandha għalhekk tkun implimentata skont skadenzi uniformi, kif oriġinarjament propost 
mill-Kummissjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjonui Emenda

a) informazzjoni dwar l-identità u l-
kompożizzjoni, kontenut jew karatteristiċi 
oħra tal-ikel;

a) informazzjoni dwar l-identità u l-
kompożizzjoni, il-kwantitajiet, kontenut 
jew karatteristiċi oħra tal-ikel;

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

imħassar

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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.

2.  Meta wieħed iqis il-bżonn ta’ 
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, 
wieħed għandu jqis l-ispiża u l-vantaġġi 
potenzjali għall-partijiet interessati li
jipprovdu ċerta informazzjoni li hi ta’ valur 
sinifikanti għalihom jew ta’ kull benefiċċju 
għall-konsumatur aċċettat b'mod ġenerali 
biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu 
għażliet infurmati.

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' regoli ġodda tat-ttikkettjar għandha ssir biss fejn hemm riċerka bbażata 
fuq l-evidenza li turi l-vantaġġi ta' rekwiżiti ġodda bħal dawn. L-ispejjeż biex tipprovdi 
informazzjoni ġdida m'għandhiex tkun sproporzjonata. Tibdil fit-tikketti għandu impatt 
sinifikanti fuq il-produtturi tal-UE, kif ukoll fuq l-importazzjoni minn pajjiżi terzi. Jeħtieġ 
jinstab bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-konsumaturi u dawk tal-produtturi.

Emenda 26
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

2a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 
b’konformità mal-proċedura prevista fl-
Artikolu 114 tat-TFUE, jistgħu jagħmlu 
lista mhux eżawrjenti ta' allegazzjonijiet u 
termini li l-użu tagħhom, bis-saħħa tal-
paragrafu 1, għandu jkun projbit jew 
ristrett f'kull każ.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tfittex li żżomm id-dispożizzjoni attwali fil-liġi tal-UE dwar l-ikel 
(Direttiva 2000/13) li teżiġi li l-Istati Membri jaġixxu b'mod kollettiv fil-każ li jeħtieġ li jkun 
hemm limitazzjonijiet għall-użu ta' allegazzjonijiet u termini partikolari għat-tikketti. Fin-
nuqqas ta' din id-dispożizzjoni, pajjiżi individwali jistgħu jilleġiżlaw huma u d-definizzjonijiet 
jistgħu faċilment ikunu differenti fl-Istati Membri u b'hekk jinħolqu ostakli għall-kummerċ fis-
suq intern.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

3. Skont derogi previsti fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja applikabbli għall-ilma 
minerali naturali u għall-ikel għal użu 
nutrizzjonali partikolari, l-informazzjoni 
dwar l-ikel m’għandhiex tattribwixxi lil xi 
ikel il-karatteristika li tipprevjeni, tittratta 
jew tfejjaq xi mard uman, u lanqas tirreferi 
għal dawk il-karatteristiċi.

 Skont derogi previsti fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja applikabbli għall-ilma 
minerali naturali u għall-ikel għal użu 
nutrizzjonali partikolari, l-informazzjoni 
dwar l-ikel ma tridx tattribwixxi lil xi ikel 
il-karatteristika li tipprevjeni, tittratta jew 
tfejjaq xi mard uman, u lanqas tirreferi 
għal dawk il-karatteristiċi

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

5. L-operaturi tan-negozji tal-ikel fi ħdan 5. L-operaturi tan-negozji tal-ikel fi ħdan 
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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.

in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha ssir disponibbli lill-operatur li 
jitratta l-ikel sabiex ikun jista', meta 
mitlub, jipprovdi l-informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel speċifikata fl-
Artikolu 9(1) punti (a) sa (ċ) u (f) lill-
konsumatur aħħari.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

e) il-kwantità netta tal-ikel; e) il-kwantità netta tal-ikel fil-mument tal-
ippakkjar;

Ġustifikazzjoni

Il-kwantità netta tal-ikel tista' tinbidel tul il-perjodu bejn il-produzzjoni u l-bejgħ u l-konsum. 
Il-produttur jista' jinfluenza l-kwantità netta waqt l-ippakkjar u ma jistax jinżamm 
responsabbli għall-ebda bidla fil-kwantità netta waqt il-bejgħ u /jew il-konsum tal-ikel.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt h 

Test propost mill-Kummissjonui 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, l-isem tan-negozju, jew it-
trademark reġistrata, u l-indirizz tal-
fabbrikant stabbilit fl-Unjoni, jew ta' min 
ippakkjah jew importah fil-każ ta’ prodotti 
ġejjin minn pajjiżi terzi;

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-prinċipju tat-trattament ugwali ta' prodotti tal-Komunità u ta' prodotti importati, 
huwa relevanti li jkun indikat l-importatur fil-każ ta' prodotti importati minn pajjiżi terzi. 



PE430.537v02-00 22/63 AD\801217MT.doc

MT

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

i) il pajjiż tal-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 
tal-oriġini tal-ikel jew il-post veru ta' 
provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk 
l-informazzjoni li jkun hemm mal-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 skont ir-regoli stipulati fl-
Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti 
skont l-Artikolu 35(5);

i) il-post ta' provenjenza għandu jkun 
indikat 

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

- fil-każ ta’ ikel mhux ipproċessat u ikel 
b’ingredjent wieħed;

-fil-każ ta’ laħam jew derivati tal-ħalib li 
jkunu l-ingredjenti ewlenin ta’ ikel 
kompost.
Fil-każ tal-laħam, barra miċ-ċanga u l-
vitella, l-indikazzjoni dwar il-pajjiż ta' 
oriġini jew il-post ta' provenjenza tista’ 
tingħata biss bħala post uniku fejn 
twieldu, trabbew u nqatlu l-annimali fl-
istess pajjiż jew post. F’kull każ ieħor, 
għandha tingħata l-informazzjoni dwar 
kull wieħed mill-postijiet differenti ta' 
twelid, trobbija jew qatla.



AD\801217MT.doc 23/63 PE430.537v02-00

MT

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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 
perikoluż li l-prodott jintuża fil-forma li 
fiha jinbiegħ;

Ġustifikazzjoni

Il-kliem oriġinali kien ifisser li pakkett melħ jew xkora dqiq, pereżempju, kellu jkollhom 
struzzjonijiet għal użi possibbli. L-għan ewlieni hu li tkun garantita s-sikurezza.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjonui 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, skont il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-importanza ta' din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tingħata d-dritt 
esklussiv li temenda l-lista tad-dettalji obbligatorji. 

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri li 
jidderogaw mill-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 
10(2) fil-każ tal-ħalib u tal-prodotti tal-
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ħalib ippreżentati fi fliexken tal-ħġieġ 
intiżi biex jiġu użati mill-ġdid. Huma 
għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk il-miżuri 
minnufih.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 11 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Artikolu 11a
Derogi għal mikrointrapriżi u bdiewa

Prodotti magħmula bl-idejn minn 
mikrointrapriżi u bdiewa għandhom 
ikunu eżentati mir-rekwiżit stipulat fl-
Artikolu 9 (1) (1). Jistgħu wkoll ikunu 
eżentati mir-rekwiżiti ta' informazzjoni 
stipulati fl-Artikolu 9 (1) punti b, c, d, g, 
h, i, j u k meta l-prodotti jinbiegħu fuq il-
post tal-produzzjoni sakemm il-bejjiegħ 
ikun jista'  jipprovdi l-informazzjoni 
konċernata.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi evitat piż mhux meħtieġ għall-mikrointrapriżi u l-bdiewa. 

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – inċiż 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Il-metroloġija għandha tirreferi għall-
metodi u t-tekniki użati biex jiġi definit 
mudell li jirrappreżenta r-realtà.

Emenda 37
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

3. Id-disponibbiltà ta’ ċerti dettalji 
obbligatorji b’mezzi oħra minbarra fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta tista’ tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni dejjem jekk 
jintlaħqu l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti 
stipulati fil-Kapitolu II ta’ dan ir-
Regolament. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati, skont il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-
Artikolu 49(3).

3. Sabiex jitnaqqsu l-pakketti kemm jista' 
jkun, il-Kummissjoni se tinkuraġġixxi l-
għoti ta' dettalji obbligatorji b’mezzi oħra 
minbarra fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta, 
pereżempju bl-użu tat-teknoloġiji ġodda 
tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, 
bħall-Internet, dejjem jekk jintlaħqu l-
prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti stipulati fil-
Kapitolu II ta’ dan ir-Regolament.  Dawk 
il-miżuri, li huma maħsuba biex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 290 
TFUE.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
jew ikel ippakkjat fuq il-post tal-bejgħ, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 41. Minkejja dan, id-dettalji li 
jirreferi għalihom l-Artikolu 9(1)(b) u (c) 
għandhom ikunu disponibbli għall-
klijenti fuq il-post tal-bejgħ meta jintalbu.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

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

fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-Artikolu 
9(1) għandhom jiġu stampati b'mod li 
jinqara ċar jew f'ittri b'tipa ta'daqs kif 
ġej:

- mill-inqas 1 mm fuq pakketti jew 
kontenituri li l-akbar wiċċ jew tikketta 
tagħhom ikollha erja ta' bejn 25 u 100 
cm2;
mill-inqas 1.2 mm fuq pakketti jew 
kontenituri li l-akbar wiċċ jew tikketta 
tagħhom ikollhom erja ta' iktar minn 100 
cm2.

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Il-kulur tal-isfond tat-tikketta għandu 
jkun differenti mill-kulur tal-isfond tal-
prodott, sabiex jinħoloq kuntrast li jiżgura 
li l-informazzjoni pprovduta tkun tista' 
tinqara u tinftiehem sew.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

3. Jistgħu jiġu adottati mill-Kummissjoni 
regoli dettaljati li jikkonċernaw id-dettalji 
obbligatorji u l-estensjoni tar-rekwiżiti 
msemmija fil-paragrafu 2 mad-dettalji 
obbligatorji l-oħra għal kategoriji 
speċifiċi jew tipi speċifiċi ta' ikel 
imsemmija fl-Artikoli 10 u 38. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 

imħassar
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mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skont il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

imħassar

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

5a. Abbrevjazzjonijiet, inklużi inizjali, 
m'għandhomx jintużaw jekk dawn jistgħu 
jiżgwidaw lill-konsumaturi.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

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



PE430.537v02-00 28/63 AD\801217MT.doc

MT

stess, bħal, pereżempju, xi tiwi bil-kolla.

Ġustifikazzjoni

Żieda neċessarja: jista' jkun hemm interpretazzjonijiet differenti għal dak li jikkostitwixxi 
materjal li jtellef l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel,u dan jipperikola ċ-ċertezza legali 
ta' dawk li jinnegozjaw fl-ikel. 

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

 Fil-każ ta' ikel intiż għal użu 
nutrizzjonali partikulari, skont it-tifsira 
tad-Direttiva tal-Kunsill 89/398/KEE tat-3 
ta' Mejju 1989 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar l-oġġetti 
tal-ikel għal użu ta’ nutriment1, li għalih 
il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tistipula obbliġi 
għat-tikkettjar li huma addizzjonali għad-
dettalji li jirreferi għalihom l-Artikolu 
9(1), id-daqs tat-tipa jrid jissodisfa r-
rekwiżiti ta' leġibilità għall-konsumaturi u 
r-rekwiżiti li jirregolaw dettalji 
addizzjonali partikolari li jirrigwardaw l-
iskopijiet speċifiċi tal-prodotti in 
kwistjoni.
1 ĠU L 186, 30.6.1989, p. 27.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

6b. L-indikazzjoni tad-dettalji partikolari 
dwar l-ikel m'għandhiex tirriżulta f'żieda 
tad-daqs u/jew tal-volum tal-materjal tal-
pakkett jew tal-kontentitur u m'għandhiex 
b'xi mod iżżid il-piż fuq l-ambjent.
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Ġustifikazzjoni

Indikazzjoni obbligatorja ta' informazzjioni dwar l-ikel tista' twassal biex l-operaturi fis-suq 
ibiddlu l-kwantità tal-imballaġġ, bir-riskju inerenti ta' żieda fl-ammont ta' skart mill-
imballaġġ. Dan imur kontra l-prinċipju ta' prevenzjoni li jsejsu r-reġoli tal-Unjoni Ewropea 
għall-immaniġġjar tal-iskart. 

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

6c. It-tikketti li jintużaw biex jindikaw 
informazzjoni dwar l-ikel ma' jridux 
ikunu magħmulin minn materjal li jista' 
jxekkel b'mod sinifikanti jew ifixkel l-użu 
mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ tal-materjal tal-
pakkett jew tal-kontentur tal-ikel.

Ġustifikazzjoni

Skont r-regoli għall-immaniġġjar tal-iskart tal-Unjoni Ewropea, iridu jsiru sforzi biex ikun 
żġurat li l-materjal għall-ippakkjar jerġa' jintuża jew jiġi riċiklat kemm jista' jkun possibbli. 
Jekk tikketti jsiru minn materjal li jkun differenti minn dak użat għall-imballaġġ dan jista' 
jfixkel b'mod konsiderevoli l-immaniġġjar kif suppost tal-iskart. 

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

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

Emenda 49



PE430.537v02-00 30/63 AD\801217MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

imħassar

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

2. Fil-każ tal-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fejn jista' jsir 
stampar fih erja ta’ inqas minn 80 cm2, 
id-dettalji biss elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(c), (e) u (f) u fl-Artikolu 29(1)(a),
għandhom ikunu obbligatorji fuq il-pakkett 
jew it-tikketta. L-għoti volontarju ta' aktar 
dettalji fuq il-pakkett għandu jkun 
possibbli. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta 
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-kontenut ta' enerġija f'ikel partikolari hija waħda essenzjali u tista' 
tkun determinanti għal deċiżjoni infurmata ta' xiri. Għandu jkun possibbli li jkun hemm 
indikazzjonijiet addizzjonali volontarji. 

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjonui Emenda

1a). L-ingredjenti li ġejjin jistgħu jiġu 
elenkati, bla ebda ordni partikolari, fi 
tmiem il-lista ta' ingredjenti li jirreferi 
għalihom il-paragrafu 1: kondimenti, 
ħxejjex u kondimenti aromatiċi (minbarra 
l-melħ), ħwawar naturali u artifiċjali, 
sustanzi li jtejbu t-togħma, additivi tal-
ikel, vitamini u nutrijenti, kif ukoll 
minerali u l-imluħ tagħhom.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

e) xorb li jkun fih aktar minn 1.2 % ta’ 
alkoħol bħala volum, bl-eċċezzjoni ta’ 
xorb imħallat li jkun fih l-alkoħol, 
magħruf ukoll bħala “alcopops”; b'mod 
partikolari, inbid u prodotti tal-inbid kif 
definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 479/2008 u l-Artikolu 2 (1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1601/1991 li jistabbilixxi regoli ġenerali 
dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
cocktails aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid1, prodotti simili li 
jinkisbu minn frott li ma jkunx għeneb, 
sidru, perry, birra, u spirti kif definiti fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 
110/2008  -- Mhux aktar tard minn * .... 
il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 19 dwar 
dawn il-prodotti u tista' takkumpanja dan 
ir-rapport b'miżuri speċifiċi li 
jiddeterminaw ir-regoli għat-tikkettjartal-
ingredjenti. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati, meta jkun 



PE430.537v02-00 32/63 AD\801217MT.doc

MT

neċessarju, skont il-proċedura li ġejja:
i) fir-rigward tal-prodotti li jirreferi 
għalihom ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 479/2008, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 113(2) ta' dak ir-
Regolament;
ii) fir-rigward tal-prodotti li jirreferi 
għalihom l-Artikolu 2(1) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1601/91, skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 14 ta' dak 
ir-Regolament; 
(iii) fir-rigward tal-prodotti li jirreferi 
għalihom ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 110/2008, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 25(3) ta' dak ir-
Regolament; 
iv) għal prodotti oħrajn, skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 290 
TFUE;
Bla ħsara għall-ispeċifikazzjonijiet 
identifikati permezz tal-proċeduri 
msemmija hawn fuq għall-prodotti li 
jirreferu għalihom il-punti (i), (ii) u (iii), 
il-miżuri għandhom japplikaw b'mod 
konsistenti u jsiru applikabbli fl-istess 
żmien għall-prodotti kollha elenkati.
___________
*ĠU: ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.
1ĠU L 149, 16.6.1991, p. 1..

Emenda 53

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

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

2 a)Fejn ikun meħtieġ, regoli dettaljati 
għall-preżentazzjoni tal-indikazzjoni li 
jirreferi għaliha l-paragrafu 1 jistgħu jiġu 
adottati skont din il-proċedura:
i) fir-rigward tal-prodotti li jirreferi 
għalihom l-Artikolu 1(2) tar-Regolament 



AD\801217MT.doc 33/63 PE430.537v02-00

MT

(KE) Nru 479/2008, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 113(1) ta' dak ir-
Regolament;
ii) fir-rigward tal-prodotti li jirreferi 
għalihom l-Artikolu 2(1) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1601/91, skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak 
ir-Regolament;
(iii) fir-rigward tal-prodotti li jirreferi 
għalihom ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 110/2008, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 25(2) ta' dak ir-
Regolament;
iv) għal xorb alkoħoliku ieħor, skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 290 
TFUE;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

b) enfasizzati fuq it-tikketta bi kliem, 
stampi jew grafika, jew

b) l-ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti kkonċernati huma enfasizzati 
fuq it-tikketta bi kliem, stampi jew grafika, 
sabiex jiġi rispettat il-prinċipju tal-
metroloġija u tiġi evitata kwalunkwe 
allegazzjoni nutrizzjonali qarrieqa, jew;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

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

Emenda 56
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Artikolu 27a
Indikazzjoni tal-forom ta' trobbija ta' 

speċijiet ta' annimali differenti
Skont il-proċedura li jirreferi għaliha l-
Artikolu 290 TFUE, il-Kummissjoni, sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2010, għandha tadotta kriterji speċifiċi 
għall-indikazzjoni tal-forom ta' trobbija 
ta' speċijiet differenti ta' annimali għall-
produzzjoni ta' laħam, ta’ prodotti tal-
laħam u tal-ħalib, ibbażati fuq 
dispożizzjonijiet għat-tikkettjar tal-bajd 
skont ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 557/2007 tat-23 ta' Mejju 2007 
li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1028/2006 dwar 
standards għall-kummerċjalizzazzjoni tal-
bajd1.  It-tikkettjar ta' ikel li jkun fih ħalib 
u laħam imbagħad isir abbażi ta' dan. 
____________________

1 ĠU L 132, 24.5.2007, p. 5.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

b) l-ammonti ta’ proteini, xaħam,saturati, 
aċidi xaħmija trans industrijali u 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
zokkor naturali u zokkor miżjud, fajber u 
l-melħ.

Ġustifikazzjoni

L-ammont ta' aċidi xaħmin trans u ta’ zokkor għandu jidher fid-dikjarazzjoni nutrizzjonali 
obbligatorja sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jafu l-kompożizzjoni nutrizzjonali kollhatal-
ikel. L-aċidi xaħmin trans iżidu l-kolesterol ħażin (LDL) u jnaqqsu l-kolesterol tajjeb (HDL) 
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fil-ġisem. Hemm bżonn ukoll li jiġi indikat l-proporzjon ta’ zokkor naturali jew ta’ zokkor 
miżjud sabiex il-konsumatur ikun infurmat bl-aħjar mod possibbli. Iiz-zokkor miżjud 
jipproduċi l-istess ammont ta' kaloriji bħaz-zokkor naturali, imma aktar xaħam meta ma 
jinħaraqx mill-ġisem. 

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għax-xorb li jkun fih aktar minn 1.2 % ta’ 
alkoħol bħala volum, bl-eċċezzjoni ta’ 
xorb imħallat li jkun fih l-alkoħol, 
magħruf ukoll bħala “alcopops”. B'mod 
partikulari m'għandux japplika għall-
inbid u prodotti tal-inbid kif definiti fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 u l-Artikolu 2(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1601/91, prodotti simili magħmula minn 
frott li ma jkunx għeneb, sidru, perry,
birra, u spirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008. -- Il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport sa mhux aktar tard 
minn * dwar l-applikazzjoni ta' dan il-
paragrafu dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
meta jkun neċessarju, skont il-proċedura li 
ġejja:
i) fir-rigward tal-prodotti li jirreferi 
għalihom ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 479/2008 , skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 113(2) ta' dak ir-
Regolament;
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ii) fir-rigward tal-prodotti li jirreferi 
għalihom l-Artikolu 2(1) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1601/91, skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 14 ta' dak 
ir-Regolament;
(iii) fir-rigward tal-prodotti li jirreferi 
għalihom ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 110/2008, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 25(3) ta' dak ir-
Regolament;
iv) għal prodotti oħrajn, skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 290 tat-
TFUE;
Bla ħsara għall-ispeċifikazzjonijiet 
stabbiliti permezz tal-proċeduri msemmija 
hawn fuq għall-prodotti li jirreferu 
għalihom il-punti (i), (ii) u (iii), il-miżuri 
għandhom japplikaw b'mod konsistenti u 
jsiru applikabbli fl-istess żmien għall-
prodotti kollha elenkati.
___________
*ĠU: ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

b) mono-unsaturates; b) mono-saturates (inkluża omega-9)

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

c) polyunsaturates; c) polyunsaturates (inklużi omega 3 u/jew 
ALA u DHA/EPA, omega 6)
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

c a) kolesterol;

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt f 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

f) fajber; imħassar

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt g 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

g) proteini; imħassar

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt h a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Komponenti tal-kategorija t'hawn fuq 
għandhom jiġu inklużi wkoll.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-konsumatur ikun jista’ jqabbel b’mod effettiv il-prodotti li jrid jixtri, hu 
indispensabbli li l-valur enerġetiku u l-ammonti ta’ nutrijenti jingħataw għal kull 100 g jew 
100 ml bl-unika eċċezzjoni definita fl-Artikolu 32.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

3. L-ittikkettjar volontarju addizzjonali li 
jindika l-valuri nutrizzjonali għandu jsir 
bħala tabella li tesprimi l-valuri bħala
persentaġġ ta’ konsum referenzjali stipulat 
fil-Parti Btal-Anness XI għal kull 100 g 
jew kull 100 ml u, skont l-Artikolu 31(2),
għal kull porzjon. Meta provduta, id-
dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali 
għandha wkoll tiġi mfissra fil-każijiet 
kollha bħala persentaġġ tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti 
Atal-Anness XI.
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Ġustifikazzjoni

Huwa utli li jiġu stabbiliti regoli dwar it-tikkettjar addizzjonali volontarju sabiex tinkiseb 
ċerta standardizzazzjoni fil-każijiet meta l-għażla tiġi eżerċitata u l-konsumaturi ma jiġux 
imqarrqa, kif kieku jiġri. 

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali. 3.

2. Id-dikjarazzjoni nutrizzjonali tista’ 
tingħata abbażi ta’ kull porzjon jew unità 
biss jekk il-piż nett tal-oġġett tal-ikel 
imsemmi fil-paragrafu 1 ikun inqas minn 
100 g.

Ġustifikazzjoni

Meta tkun xi ħaġa rari li oġġett tal-ikel jittiekel f’porzjonijiet ta’ 100 g (pereżempju chewing 
gum jew ħelu, mhi pertinenti xejn li d-dikjarazzjoni nutrizzjonali tingħata għal kull 100 g. 
Jekk l-oġġett tal-ikel ikun jiġu f’porzjonijiet ippakkjati minn qabel jew f’unitajiet 
individwalizzati, ugwali bejnithom, għandha tiġi awtorizzata l-espressjoni unika għal kull 
porzjoni jew unità.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

2. Dawk il-forom addizzjonali ta’ 
espressjoni mfissra fil-paragrafu 1
għandhom jiġu identifikati taħt skema 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44.

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
skont il-proċeduri li jirreferi għalihom l-
Artikolu 290 TFUE, ir-regoli għall-użu 
ta' dawn il-forom addizzjonali ta' 
espressjoni. Il-kriterji għandhom ikunu 
bbażati fuq għarfien xjentifiku dwar id-
dieta u n-nutrizzjoni u kif dawn jorbtu 
mas-saħħa. Sabiex jiġu determinati dawn 
il-kriterji, il-Kummissjoni għandha titlob 
lill-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-
Ikel biex, fi żmien 12-il xahar, tipprovdi 
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parir xjentifiku relevanti.

Ġustifikazzjoni

Forom ta' espressjoni addizjonali għall-informazzjoni dwar l-ikel għandhom ikunu permessi. 
Madankollu, il-kundizzjonijiet tal-użu ta' forom ta' espressjoni bħal dawn għandhom ikunu
stabbiliti fil-livell Komunitarju. 

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(2) 
marbuta mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għandhom jiddaħħlu
fejn jidhru l-aktar. Huma għandhom jiġu 
preżentati, fejn jixraq, flimkien f’forma 
ċara fl-ordni li ġejja: enerġija, xaħam, 
saturati, karboidrati b'referenza speċifika 
għaż-zokkor, u l-melħ.

1. Id-dettalji rigward it-tikkettjar 
nutrizzjonali li jsiru bl-applikazzjoni tal-
Artikolu 31 (1) u (2),  għandhom jidhru 
fl-istess parti viżiva taħt forma ta' tabella 
fl-istess post uniku. Id-dikjarazzjonijiet 
obbligatorji għandhom jiġu preżentati fl-
ordni li ġejja: enerġija, proteini, xaħam, 
saturati, aċidi xaħmija trans industrijali, 
karboidrati b'referenza speċifika għaz-
zokkor naturali u z-zokkor miżjud, fajber
u l-melħ. L-informazzjoni addizzjonali 
volontarja għandha tiġi ppreżentata fl-
ordni ppreċiżata fl-Anness XIII.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

1 bis. Minbarra l-preżentazzjoni skont l-
applikazzjoni tal-Artikolu 34 (1), l-
indikazzjoni obbligatorja tal-kontenut ta' 
enerġija  skont l-Artikolu 29 (1) (a) u l-
Anness XI, parti B, indikata f'kcal għal 
kull 100 g/ml u, jekk ikun il-każ, għal kull 
porzjoni skont l-Artikolu 31 (2), għandha 
tinkiteb isfel fuq il-lemin fuq il-wiċċ li 
jidher tal-pakkett.
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

2a. Jekk id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għall-ikel elenkat fl-Anness IV 
tkun obbligatorja għaliex ikun hemm 
klejm dwar nutrizzjoni jew saħħa, id-
dikjarazzjoni dwar nutrizzjoni ma jkunx 
meħtieġ li titqiegħed fejn tidher l-aktar.

Ġustifikazzjoni

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden. 

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

2b. Il-paragrafu 1 ma japplikax għall-ikel 
kif definit fid-Direttiva 89/398/KEE u d-
direttivi speċifiċi stipulati fl-Artikolu 4(1) 
tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Ikel PARNUTS, bħal ikel formulat għat-trabi, ikel formulat ta' tkomplija, ikel komplimentari 
għat-trabi u tfal żgħar u ikel ta' dieta u bi skopijiet mediċi speċjali li jaqa' taħt id-Direttiva 
tal-Kunsill 2009/39/KE huwa formulat speċifikament sabiex jilħaq standards partikolari ta' 
nutrizzjoni tal-popolazzjoni li għalihom ikun immirat.  Ir-rekwiżit li tiġi inkluża dikjarazzjoni 
dwar nutrizzjoni abbażi tal-Artikolu 9.1(1) tar-regolament propost ma jikkonformax mal-użu 
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ta' dawn il-prodotti.  Barra minn hekkk, informazzjoni dwar nutrizzjoni limitata  fil-post viżiv 
prinċipali fuq ikel PARNUTS jista' jirrapreżenta l-prodotti b'mod li jqarraq, hekk li jwassal 
sabiex gruppi ta' konsumaturi vulnerabbli jagħżlu prodotti oħrajn meqjusa bħala ta' valur 
nutrizzjonali superjuri. 

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5 – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

5. Jistgħu jintużaw forom jew simboli 
grafiċi għall-preżentazzjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni skont xi 
skema nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44
dejjem jekk jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali 
li ġejjin.

5. Jistgħu jintużaw forom jew simboli 
grafiċi għall-preżentazzjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni dejjem 
jekk jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Simboli dwar nutrizzjoni għandhom ikunu armonizzati fil-livell Ewropew sabiex jisseddaq il-
moviment ħieles ta' prodotti. 

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

1. Fejn l-informazzjoni dwar l-ikel koperta 
b’dan ir-Regolament tingħata b’mod 
volontarju, dik l-informazzjoni għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti speċifiċi 
rilevanti stipulati f’dan ir-Regolament.

1. Fejn l-informazzjoni dwar l-ikel koperta 
b’dan ir-Regolament tingħata b’mod 
volontarju, dik l-informazzjoni għandha 
tkun tista’ tinqara b'mod ċar.

Ġustifikazzjoni

Jekk informazzjoni mogħtija b'mod volontarju dwar prodottital-ikel trid titniżżel bl-istess mod 
bħal dawk il-prodotti li għalihom japplika rekwiżit obbligatorju, x'aktarx li l-produtturi ma 
jibqgħux jagħtuha b'mod volontarju.   Għalhekk, l-impatt tal-proposta attwali jkun li l-
konsumaturi jingħataw anqas informazjzoni milli qed jingħataw lissa. 
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Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

1a. Bla ħsara għall-paragrafu 1, 
informazzjoni addizzjonali volontarja 
dwar nutrizzjoni mmirata għal gruppi 
speċifiċi, pereżempju għat-tfal, għandha 
tkun tista’ tibqa’ tingħata sakemm dawn 
il-valuri ta' referenza specifiċi jkunu 
ppruvati xjentifikament, ma jqarrqux bil-
konsumatur u jkunu konformi mal-
kundizzjonijiet ġenerali stipulati fir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-valuri ta' referenza li jingħataw fl-Anness IXB jirreferu għal persuna adulta medja. Valuri 
ta' referenza diverġenti għal prodotti bi grupp immirat speċifiku, pereżempju għat-tfal, li diġà 
ġew introdotti mill-industrija u li ġew ittestjati speċifikament, għandhom jibqgħu permessi 
bħala informazzjoni addizjonali. 

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għat-tikkettjar 
skont il-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità, il-pargrafi 3 u 4 għandhom 
japplikaw fejn il-pajjiżtal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza ta' ikel ikun 
volontarjament indikat sabiex jinforma 
lill-konsumaturi li l-ikel joriġina jew ġej 
mill-Komunità Ewropea jew minn pajjiż 
jew post speċifiku.

2.  Mingħajr preġudizzju għat-tikkettjar 
skont il-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità, b’mod partikulari r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
509/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 dwar 
prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel bħala
speċjalitajiet tradizzjonali garantiti1, ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
510/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 dwar il-
protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi 
u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-
prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel2, ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
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491/2009 tal-25 ta’ Mejju 2009 li jemenda 
r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni 
komuni ta’ swieq agrikoli u 
dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (Ir-Regolament 
Waħdieni dwar l-OKS)3, ir-Regolament 
(KE) Nru 110/2008 u r-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1601/91, il-paragrafi 3 
u 4 għandhom japplikaw fejn il-pajjiż tal-
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel 
ikun indikat sabiex jinforma lill-
konsumaturi li l-ikel joriġina jew ġej minn 
pajjiż jew post speċifiku. 
____________________

1 ĠU L 93, 31.3.2006, p. 1.
2 ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.
3 ĠU L 154, 17.6.2009, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jkun hemm l-ebda problema biex jiġi applikat ir-regolament, huwa indispensabbli 
li tissemma l-leġiżlazzjoni Komunitarja fis-seħħ, speċifikament dik li għandha x’taqsam mad-
denominazzjonijiet ta’ oriġini tal-prodotti agrikoli.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

2 a. Sabiex ikun żgurat li l-ikel jista' jkun 
ittraċċat għalkollox mill-ewwel stadju tal-
produzzjoni sa ma jittiekel, is-sistema tat-
tikkettjar għandha tiżgura wkoll li l-
prodotti jistgħu jiġu ttraċċati, kemm 
għall-pajjiż tal-oriġini tagħhom, kif ukoll 
għall-produttur tal-oriġini tagħhom. 
Madankollu, din ir-regola m'għandhiex 
tiġi applikata għal prodotti fejn il-
produttur ta' oriġini ma jkunx jista' jiġi 
determinat, bħal fil-każ tal-ħalib.

Emenda 79
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 35 tal-proposta tal-Kummissjoni joħloq problemi mhux neċessarji għal dawk li 
jmexxi n-negozju. 

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

5. Ir-regoli ta' implimentazzjoni dwar l-
applikazzjoni tal-paragrafu 3 għandhom 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skont il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il est important pour le consommateur de connaître la provenance d'un produit. Dans 
certains cas toutefois, il n'est pas toujours possible de déterminer un pays d'origine car les 
constituants du produit peuvent être issus de pays différents et changer tous les jours. Les 
règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine prévoient l'indication de la 
provenance sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise 
gravement en erreur le consommateur quant à l'origine véritable de l'aliment. Il convient de 
maintenir ces règles et de ne pas les remplacer par un nouvel énoncé.
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Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

F’dak li għandu x’jaqsam mal-wiski, l-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini għandha 
tingħata dejjem, u għandha titniżżel fejn 
tidher l-aktar. Meta l-wiski jkun prodott 
minn aktar minn pajjiż wieħed, kull pajjiż 
għandu jkun elenkat.

Ġustifikazzjoni

Hija tradizzjoni li l-wiski li jinbiegħ fl-Unjoni Ewropea jkollu indikat il-pajjiż ta’ oriġini 
tiegħu; il-konsumatur jorbot importanza konsiderevoli ma’ din l-informazzjoni.  Ċerti tipi ta' 
wiski li m'għandhomx indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jużaw indikazzjonijiet oħra biex 
jagħtu l-impressjoni li joriġinaw f'wieħed mill-pajjiżi ewlenin li jipproduċu l-wiski meta fil-
fatt dan ma jkunx minnu.  Għalhekk, huwa xieraq li t-tipi kollha ta' wiski li jinbiegħu fl-UE 
jiddikjaraw l-oriġini tagħhom sabiex ikun evitat li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni 
qarrieqa.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

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

6. Ir-regoli ta' implimentazzjoni dwar il-
kondizzjonijiet u l-kriterji ta' użu ta' dettalji 
mogħtija volontarjament jistgħu jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 290 TFUE, b'konsultazzjoni mal-
partijiet konċernati.

Emenda 83
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Proposta għal regolament
KAPITOLU VI 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Jitħassar dan il-kapitolu u d-
dispożizzjonijiet tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet nazzjonali huma kontra l-prinċipju ta’ armonizzazzjoni u kontra l-
moviment ħieles tal-prodotti fis-suq intern. 

Emenda 84

Proposta għal regolament
KAPITOLU VII 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Jitħassar dan il-kapitolu u d-
dispożizzjonijiet tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet nazzjonali huma kontra l-prinċipju ta’ armonizzazzjoni u kontra l-
moviment ħieles tal-prodotti fis-suq intern. 

Emenda 85

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 51 a (ġdid) 
Id-Direttiva 2001/110/KE
Artikolu 2 (4)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Artikolu 51a
Emendi għad-Direttiva 2001/110/KE

1. L-Artikolu 2(4)(a) tad-Direttiva 
2001/110/KE tal-Kunsill tal-20 ta' 
Diċembru 2001 li tirrigwarda l-għasel1, 
għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:
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"a) Il-pajjiż ta' oriġini minnfejn inġabar 
l-għasel għandu jkun indikat fuq it-
tikketta. Jekk madankollu l-għasel 
joriġina minn aktar minn Stat Membru 
wieħed jew pajjiż terz, iridu minflok 
jintwerew dawn l-indikazzjonijiet:
–"Taħlita ta' tipi ta' għasel minn pajjiżi 
tal-KE"
–"Taħlita ta' tipi ta' għasel minn pajjiżi 
mhux fl-KE"
Jekk il-proporzjon ta' għasel minn Stati 
Membri jkun akbar mill-għasel minn 
pajjiżi terzi:
–"Taħlita ta' tipi ta' għasel minn pajjiżi 
tal-KE u pajjiżi mhux fil-KE"
Jekk il-proporzjon ta' għasel minn pajjiżi 
terzi ikun akbar mill-għasel minn Stati 
Membri:
–"Taħlita ta' tipi ta' għasel minn pajjiżi 
mhux fil-KE u minn pajjiżi tal-KE"
2. Jiżdied dan il-punt mal-Artikolu 2(4) 
tad-Direttiva 2001/110/KE:
"(aa) Jekk l-għasel ikun fih għasel li 
joriġina minn pajjiż terz, il-persentaġġ ta' 
għasel minn Stat Membru u mill-pajjiż 
terz irid jiġi indikat.
_______
1ĠU L 10, 2.1.2002, p. 47.

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli attwali ma jiggarantixxux li l-konsumaturi jiġu infurmati kif suppost u fil-fatt jistgħu 
jqarrqu. L-għasel jista' jkun fih ammont minimu ta' għasel minn pajjiżi fl-UE (pereżempju, 
5%) u safrattant xorta tista' tidher fuq it-tikketta l-indikazzjoni "taħlita ta' tipi ta' għasel minn 
pajjiżi tal-UE u pajjiżi mhux fl-UE" . 

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjonui Emenda

L-Artikoli 29 sa 34 għandhom japplikaw 
minn [l-ewwel jum tax-xahar 3 snin wara li 
jidħol fis-seħħ] minbarra fil-każ ta’ ikel 
ittikketjat minn operaturi tan-negozjutal-
ikel li għandhom, fid-data ta' dħul fis-seħħ, 
inqas minn 10 impjegati u li l-fatturat 
annwali tagħhom u/jew it-total annwali fuq 
il-balance sheet ma jkunx aktar minn 
EUR 2 miljun fejn għandhom japplikaw [l-
ewwel jum tax-xahar 5 snin wara li jidħol 
fis-seħħ].

L-Artikoli 29 sa 34 għandhom japplikaw 
minn [l-ewwel jum tax-xahar 3 snin wara li 
jidħol fis-seħħ] minbarra fil-każ ta’ ikel 
ittikketjat minn operaturi tan-negozjutal-
ikel li għandhom, fid-data ta' dħul fis-seħħ, 
inqas minn 50 impjegati u li l-fatturat 
annwali tagħhom u/jew it-total annwali fuq 
il-balance sheet ma jkunx aktar minn 
EUR 10 000 000 miljun fejn għandhom 
japplikaw [l-ewwel jum tax-xahar 5 snin 
wara li jidħol fis-seħħ].

Ikel li jitqiegħed fis-suq jew li jkun 
ittikkettat qabel [id-data tad-dħul fis-seħħ] 
li ma jkunx konformi ma' dan ir-
Regolament jista' jkompli jiġi 
kummerċjalizzat sakemm jiskadi l-perjodu 
minimu ta' durabilità jew sad-data sa 
meta għandu jintuża.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – sottopunt b – inċiż 2 a

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

– iz-zokkor naturali,

Emenda 88

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – sottopunt b – inċiż 2 b

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

– iz-zokkor miżjud,
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Emenda 89

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – sottopunt b – inċiż 2 c

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

– acidi xaħmija saturati

Emenda 90

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – sottopunt b – inċiż 2 d

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

– l-acidi xaħmija trans,

Emenda 91

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – sottopunt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

- fajber, imħassar

Emenda 92

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – sottopunt b – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

–  proteina, imħassar

Emenda 93

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

4. "trans fats" tfisser aċidi tax-xaħam 4. "trans fats" tfisser aċidi tax-xaħam 
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b’talanqas wieħed mhux konjugat, (jiġifieri 
interrot b'mill-inqas grupp wieħed tal-
metilenu) rbit doppju tal-karbonju-
karbonju fit-trans konfigurazzjoni;

b’talanqas wieħed mhux konjugat, (jiġifieri 
interrot b'mill-inqas grupp wieħed tal-
metilenu) rbit doppju tal-karbonju-
karbonju fit-trans konfigurazzjoni; 
b'eċċezzjoni għal aċidi trans fat ta' oriġini 
naturali prodotti minn ruminanti;

Emenda 94

Proposta għal regolament
Anness I – punt 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

8a. “zokkor naturali” tfisser 
monosakkaridi u disakkaridi naturalment 
preżenti fl-ikel;

Emenda 95

Proposta għal regolament
Anness I – punt 8 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

8c.  “zokkor miżjud” tfisser 
monosakkaridi u disakkaridi użati biex 
jagħtu togħma ħelwa;

Emenda 96

Proposta għal regolament
Anness I – punt 10

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

10. "proteina" tfisser il-kontenut ta’ 
proteina kkalkulat permezz tal-formula: 
protein = total Kjeldahl nitroġenu × 6.25;

10. "proteina" tfisser il-kontenut ta’ 
proteina kkalkulat permezz tal-formula: 
proteina = total Kjeldahl nitroġenu × 6.25
u fil-każ tal-proteini tal-ħalib, x 6.38;

Ġustifikazzjoni

Dawn il-valuri huma konformi mal-“Codex Standard 1-1985 for General Standard for the 
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Labelling of Prepackaged Foods”, internazzjonali, li hu aċċettat mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Anness I – punt 13 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

13. ‘post viżiv prinċipali’: ‘post viżiv 
prinċipali’ tfisser il-post viżiv li għandu l-
aktar tendenza li jiġi esebit jew jidher taħt 
kondizzjonijiet normali jew tradizzjonali 
ta’ bejgħ jew użu.

imħassar

Emenda 98

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – sottopunt d

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

d) ċereali użati biex jagħmlu d-distillati jew 
alkoħoltal-etilu ta’ oriġini agrikola għal 
spirti u xorb ieħor li fih aktar minn 1,2% 
bil-volum ta’ alkoħol.

d) ċereali użati biex jagħmlu distillati 
alkoħoliċi.

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija neċessarja biex tagħmel l-eċċezzjoni iktar espliċita u biex l-eċċezzjoni ssir 
konformi mal-opinjoni EFSA.  It-test oriġinali jista’ jwassal biex prodotti jkunu ttikkettati 
bħala allerġeniċi meta, kif turi l-opinjoni tal-EFSA, huma ma jkollhom l-ebda materjal 
allerġeniku.  Il-Kummissjoni taqbel li t-test attwali jeħtieġ li jkun emendat biex ikun żgurat li 
konsumaturi vulnerabbli ma jkunux żvijati.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Anness II – punt 7 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

a) ix-xorrox użat biex jagħmlu distillati jew 
alkoħoltal-etile ta’ oriġini agrikola għal 
spirti u xorb ieħor li fih aktar minn 1,2% 

a) ix-xorrox użat biex jagħmlu distillati 
alkoħoliċi.
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bil-volum ta’ alkoħol;

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija neċessarja biex tagħmel l-eċċezzjoni iktar espliċita u biex l-eċċezzjoni ssir 
konformi mal-opinjoni EFSA.  It-test oriġinali jista’ jwassal biex prodotti jkunu ttikkettati 
bħala allerġeniċi meta, kif turi l-opinjoni tal-EFSA, huma ma jkollhom l-ebda materjal 
allerġeniku. Il-Kummissjoni taqbel li t-test attwali jeħtieġ li jkun emendat biex ikun żgurat li 
konsumaturi vulnerabbli ma jkunux żvijati.
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 8 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

a) ġewż użat biex jagħmlu d-distillati jew l-
alkoħoltal-etile ta’ oriġini agrikola għal 
spirti u xorb ieħor li fih aktar minn 1,2% 
bil-volum ta’ alkoħol.

a) ġewż użat biex jagħmlu distillati 
alkoħoliċi.

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija neċessarja biex tagħmel l-eċċezzjoni iktar espliċita u biex l-eċċezzjoni ssir 
konformi mal-opinjoni EFSA.  It-test oriġinali jista’ jwassal biex prodotti jkunu ttikkettati 
bħala allerġeniċi meta, kif turi l-opinjoni tal-EFSA, huma ma jkollhom l-ebda materjal 
allerġeniku.  Il-Kummissjoni taqbel li t-test attwali jeħtieġ li jkun emendat biex ikun żgurat li 
konsumaturi vulnerabbli ma jkunux żvijati.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Anness III – Titlu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

TIPI JEW 
KATEGORIJI TA' 

IKEL 

PARTIKOLARITAJIET

5a. IKEL LI JKUN FIH INGREDJENTI 
DERIVATI MINN ORGANIŻMI MODIFIKATI 
ĠENETIKAMENT
Ikel li jkun fih 
ingredjenti 
derivati minn 

"Ingredjenti tal-ikel 
dedrivati minn 
organiżmi modifikati 
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organiżmi 
modifikati 
ġenetikament

ġenetikament"

Emenda 102

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

- prodotti pproċessati li għaddew biss minn 
ipproċessar wieħed li hu affumikazzjoni 
jew maturazzjoni u li magħmulin minn 
ingredjent wieħed jew kategorija waħda ta’ 
ingredjenti;

- prodotti pproċessati li għaddew biss minn 
ipproċessar wieħed li hu affumikazzjoni 
jew maturazzjoni, kif ukoll frott u ħaxix 
imnixxfin bħall-pruni jew il-berquq u 
possibilment idradati mill-ġdid biż-żieda 
tal-ilma, u li huma magħmulin minn 
ingredjent wieħed jew kategorija waħda ta’ 
ingredjenti;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għall-frott bħall-pruna (ingredjent wieħed) li huma diżidradati għal 
skopijiet ta’ konservazzjoni u li magħhom jista’ jiżdied l-ilma.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 4 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

- ħxejjex aromatiċi, ħwawar jew taħlitiet 
tagħhom;

- ħxejjex aromatiċi, sustanzi li jtejbu t-
togħma, il-ħwawar jew taħlitiet tagħhom;

Emenda 104

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 18 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

ikel fornut direttament mill-fabbrikant ta’
kwantitajiet żgħar ta’ prodotti lill-
konsumatur aħħari jew lil stabbilimenti 
lokali ta’ bejgħ bl-imnut li jfornu 

ikel fornut direttament minn intrapriżi 
zgħar fi kwantitajiet żgħar ta’ prodotti lill-
konsumatur aħħari jew lil stabbilimenti 
lokali ta’ bejgħ bl-imnut li jfornu 
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direttament lill-konsumatur aħħari; direttament lill-konsumatur aħħari;

Emenda 105

Proposta għal regolament
Anness IV – 19 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

- chewing gum;

Emenda 106

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 19 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

- ikel fi kwantità ta' anqas minn 5 g/ml;

Emenda 107

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 19 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

- fliexken tal-ħġieġ immarkati b'mod li 
ma jitħassarx.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Anness V – parti B – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

1. L-isemtal-ikel għandu jinkludi jew ikollu 
miegħu d-dettalji dwar il-kondizzjoni 
fiżikatal-ikel jew it-trattament speċifiku li 
jkun għadda minnu (pereżempju,  bit-trab, 
imnixxef iffriżat, iffriżat għal kollox, 
iffriżat malajr, konċentrat, affumikat) fil-

1. L-isem tal-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu miegħu d-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika tal-ikel jew it-trattament 
speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju,  bit-trab, iffriżat mill-ġdid, 
imnixxef iffriżat, iffriżat għal kollox, 
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każijiet kollha fejn jekk dik l-informazzjoni 
titħalla barra tista' tiżgwida lix-xerrej.

iffriżat malajr, konċentrat, affumikat) fil-
każijiet kollha fejn jekk dik l-informazzjoni 
titħalla barra tista' tiżgwida lix-xerrej.
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Proposta għal regolament
Annes V- Parti Ca (ġdida)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

PARTI  CA - REGOLI SPEĊIFIĊI DWAR L-UŻU 
TAL-KELMA "GĦASEL"
L-użu tal-kelma "għasel" jew it- termini 
"li fih/fiha l-għasel" jew "magħmul bil-
għasel" fl-isem tal-prodott, jew fi 
kwalunkwe grafika, jew li jindikaw li l-
prodott fih l-għasel, jistgħu jintużaw biss 
jekk talanqas 50 fil-mija tal-kontenut ta' 
zokkor tal-prodott joriġina mill-għasel.  

Emenda 110

Proposta għal regolament
Annex V - Parti Cb (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

PARTI C b- DENOMINAZZJONI 
UFFIĊJALI GĦAL IKEL LI TAGĦTI L-
IMPRESSJONI LI HUWA IKEL 
DIFFERENTI 
Ikel li jagħti l-impressjoni li huwa ikel 
differenti jew li jkollu ingredjent li nbidel 
b'ingredent imitazzjoni għandu jkun 
ittikkettat kif ġej:
Diverġenza 
f'termini ta' tip, 
kwalità u 
kompożizzjoni

Denominazzjoni 
uffiċjali

Meta mqabbel ma' 
ġobon, 
sostituzzjoni totali 
jew parzjali tax-
xaħam tal-ħalib 

"imitazzjoni ta' 
ġobon"



AD\801217MT.doc 57/63 PE430.537v02-00

MT

b'xaħam veġetali

Meta mqabbel 
mal-perżut, 
kompożizzjoni 
mibdula li 
tikkonsisti minn 
ingredjenti 
mfarrka 
b'kontenut ta' 
laħam ferm anqas.

"imitazzjoni ta' 
perżut"

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' imitazzjoni ta' ġobon u imitazzjoni ta' perżut hemm il-problema li d-dettaljital-
ingredjenti fil-listatal-ingredjenti ma jħallux jidher ċar mill-ewwel li hemm involuti prodotti 
sostitwiti. Soluzzjoni għal din il-problema tista' tkun li ssir desinjazzjoni aktar preċiża sabiex 
jiġi żgurat li l-konsumaturi jindunaw mill-ewwel x'tip ta' prodott għandhom quddiemhom. 

Emenda 111

Proposta għal regolament
Anness VI- taqsima B – punt 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

L-aġġettiv ‘idroġenizzat’ irid ikun mal-
indikazzjoni ta’ żejt idroġenizzat sakemm 
l-ammonti ta’ saturati u trans xaħmijiet 
ma jkunux imniżżla fid-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni

L-aġġettiv ‘idroġenizzat’ irid ikun mal-
indikazzjoni ta’ żejt idroġenizzat.

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi huma mdorrijin li jfittxu l-preżenza tat-terminu “żejt idroġenizzat” fuq il-lista 
ta’ ingredjenti biex jiċċekjaw il-kontenut ta’ aċidi xaħmin trans ta’ oriġini artifiċjali.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Anness VI – parti B – punt 2 – kolonna 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

L-aġġettiv 'idroġenizzat’ irid ikun mal-
indikazzjoni ta’ xaħam idroġenizzat 
sakemm l-ammont ta’ saturati u trans 

L-aġġettiv ‘idroġenizzat’ irid ikun mal-
indikazzjoni ta’ xaħam idroġenizzat.
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xaħmijiet ma jkunux imniżżla fid-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi huma abitwati li jfittxu l-preżenza tat-terminu “xaħam idroġenizzat” fuq il-
lista ta’ ingredjenti biex jiċċekjaw il-kontenut ta’ aċidi xaħmin trans ta’ oriġini artifiċjali.

Emenda 113

Proposta għal regolament
Anness VI – parti B – punt 17 – kolonna 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

17. Il-muskoli skeletriċital-ispeċi 
mammiferi utal-għasafar meqjusa tajbin 
biex jiġu kkonsmati min-nies b’tessut 
inkluż b’mod naturali jew imwaħħal, fejn 
ix-xaħam totali u l-kontenut tat-tessut 
konnettiv ma jeċċedux il-valuri indikati 
hawn taħt u fejn il-laħam jikkostitwixxi 
ingredjent ta’ xi ikel ieħor. Il-prodotti 
koperti bid-definizzjoni ta’ ‘laħam separat 
b’mod mekkaniku’ huma esklużi minn 
din id-definizzjoni.

17. Il-muskoli skeletriċital-ispeċi 
mammiferi utal-għasafar meqjusa tajbin 
biex jiġu kkonsmati min-nies b’tessut 
inkluż b’mod naturali jew imwaħħal, fejn 
ix-xaħam totali u l-kontenut tat-tessut 
konnettiv ma jeċċedux il-valuri indikati 
hawn taħt u fejn il-laħam jikkostitwixxi 
ingredjent ta’ xi ikel ieħor. Din id-
definizzjoni tinkludi l-laħam miksub mill-
għadam imlaħħam permezz ta’ mezzi 
mekkaniċi, u li mhux kopert mid-
definizzjoni tal-UE ta’ laħam separat 
b’mod mekkaniku kif stipulat fir-
Regolament 853/2004 tal-Parlement 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċerti 
regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li 
joriġina mill-annimali1.
______
1 ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

Ġustifikazzjoni

Rigward id-definizzjoni ta’ Laħam Separat b’mod Mekkaniku prodott taħt 'l hekk imsejħa 
"Baader technology" (“viandes gros grain”) huwa laħam. Il-konklużjonijiet mill-proġett ta’ 
riċerka Histalim tal-UE tal-2007, juru b’mod ċar li minn perspettiva organoleptika, 
kompożizzjoni u mikrobijoloġika, m’hemm l-ebda differenza bejn dan it-tip ta’ laħam u l-
kapuljat.

Emenda 114
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Proposta għal regolament
Anness VII – punt 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Meta ikel solidu jiġi preżentat f’forma 
likwida, il-piż netttal-ikel imsoffi mil-
likwidu għandu jiġi indikat ukoll.

Meta ikel solidu jiġi preżentat f’forma 
likwida, il-piż nett tal-ikel imsoffi mil-
likwidu waqt li jkun qed jiġi ppakkjat 
għandu jiġi indikat ukoll.

Emenda 115

Proposta għal regolament
Anness XI – parti A – punt 1 – tabella

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Vitamina A (μg) 800 Vitamina A (μg) 800
Vitamina D (μg) 5 Vitamina D (μg) 5

Vitamin E (mg)             10 Vitamin E (mg)              12
Vitamina K (μg) 75 

Vitamin C (mg)           60 Vitamin C (mg)           80
Thiamin (mg)                  1.4 Thiamin (mg)                   1.1
Riboflavin (mg)             1.6 Riboflavin (mg)              1.4
Niacin (mg)                 18 Niacin (mg)                 16
Vitamin B6 (mg)            2 Vitamin B6 (mg)          1.4
Folacin  (μg)           200 Folic Acid (μg) 200

Vitamina B12 (μg) 1 Vitamina B12 (μg) 2.5
Biotin (mg)               0.15 Bijotina (μg) 50
Pantothenic acid (mg) 6 Pantothenic acid (mg) 6
Calcium (mg)            800 Calcium (mg)            800

Potassium (mg) 2000 
Chloride (mg) 800

Phosphorus (mg)            800 Phosphorus (mg)  700
Iron (mg)                         14 Iron (mg)              14

Magnesium (mg)            300 Magnesium (mg)  375
Zinc (mg)                        15 Zinc (mg)               10

Ram (mg) 1 
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Manganiż (mg) 2 
Fluworidu (mg) 3.5
Silenju (μg) 55 
Kromju (μg) 40 
Molibdenu (μg) 50 

Jodju (μg) 150 Jodju (μg) 150

Ġustifikazzjoni

 Ir-regolament il-ġdid għandu jqis id- Direttiva 2008/100 dwar l-ittikkettjar b’tagħrif fuq il-
valur nutrittiv ta’oġġetti tal-ikel rigward il-kwantitajiet li għandhom jittieħdu kuljum, il-
fatturi ta’ konverżjoni għall-kalkolu tal-valur enerġetiku, u definizzjonijiet, ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali fit-28 ta’ Ottubru 2008. Ir-rapporteur għaldaqstant qed jipproponi li t-
tabella “Vitamini u minerali li jistgħu jiġu dikjarati u kemm hu rakkomandat li għandu 
jittieħed kuljum minnhom (RDAs)” proposta mill-Kummissjoni tiġi sostitwita b’dik tad-
Direttiva 2008/100 biex tiġi rispettata l-leġiżlazzjoni fis-seħħ.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Annex ss– Parti A – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Ġeneralment, 15%tal-ammont 
rakkomandat speċifikat fil-punt 1 mogħti 
b’100 g jew 100 ml jew għal kull pakkett 
jekk il-pakkett ikun fih porzjon wieħed biss 
għandu jitqies meta jiġi deċiż 
x’jikkostitwixxi ammont sinifikanti.

Ġeneralment, 15%tal-ammont 
rakkomandat jew għal kull pakkett jekk il-
pakkett ikun fih porzjon wieħed biss 
għandu jitqies meta jiġi deċiż 
x’jikkostitwixxi ammont sinifikanti

- 15 %tal-ammont rakkomandat kuljum 
(RDA) għal kull 100 g ta’ ikel solidu jew 
għal kull pakkett jekk il-pakkett ikun fih 
porzjon wieħed biss, jew
- 7.5% tal-RDA għal kull 100 ml għal 
likwidi, jew
- 5% tal-RDA għal kull 100 kcal (12 % 
tal-ammont rakkomandat 1 MJ), jew
- ammont stipulat fid-derogi mogħtija bis-
saħħa tal-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) 
Nru 1925/2006
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Emenda 117

Proposta għal regolament
Anness XI – parti B - titolu

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Konsum referenzjali ta’ enerġija u 
nutrijenti magħżula minbarra vitamini u 
minerali (adulti)

Konsum referenzjali ta’ enerġija u 
nutrijenti magħżula minbarra vitamini u 
minerali (adulti)1

____________________

1  L-ammonti ta’ konsum referenzjali huma valuri 
indikattivi; se jiġu definiti b’mod aktar dettaljat 
mill-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel.

Ġustifikazzjoni

L-ammonti ta’ konsum referenzjali huma valuri indikattivi; għandhom jiġu definiti b’mod 
aktar dettaljat mill-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel.

Emenda 118

Proposta għal regolament
Anness XI – Parti B – tabella - linja 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Enerġija jew 
nutrijent

Konsum 
Referenzjali

mono-
unsaturates

34 g

Emenda 119

Proposta għal regolament
Anness XI – Parti B – tabella - linja 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Enerġija jew 
nutrijent

Konsum 
Referenzjali

polyunsaturates 16 g

Emenda 120
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Proposta għal regolament
Anness XI – Parti B – tabella - linja 3 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Enerġija jew 
nutrijent

Konsum 
Referenzjali

aċidi xaħmija 
trans omega-6 

14 g

Emenda 121

Proposta għal regolament
Anness XI – Parti B – tabella - linja 3 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

Enerġija jew 
nutrijent

Konsum 
Referenzjali

aċidi xaħmija 
trans omega-3 

2.2 g

- ALA 2.0 g
- EPA/DHA 0.2 g

Emenda 122

Proposta għal regolament
Anness XIII – parti A - tabella – linja 1

Test propost mill-Kummissjonui Emenda

- enerġija Kj u kcal - enerġija kcal
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