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Emenda 202
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Qed jiġi aċċertat li l-konsum ta’ 
ċertu ikel għandu effetti li jippromwovu s-
saħħa. Dawn id-dikjarazzjonijiet 
għandhom ikunu jistgħu jitkejlu u jiġu 
vverifikati.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Ċerti prodotti fis-suq (pereżempju ċ-ċereali) jaċċertaw li jekk wieħed jikolhom għal tul ta' 
żmien, dan se jnaqqas il-piż. Meta għal ċertu ikel, isiru dikjarazzjonijiet bħal dawn għall-fini 
ta' kummerċjalizzazzjoni, il-konsumaturi jistgħu jiġu mqarrqa. Normalment il-leġiżlatur 
għandu jistipula li jkun hemm tabella ta’ dieta mehmuża ma’ dawn id-dikjarazzjonijiet, li fiha 
jiġi spjegat, f'liema kundizzjonijiet jintlaħqu dawn ir-riżultati.

Emenda 203
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex ma jiġux imkissra f'biċċiet ir-
regoli li jikkonċernaw ir-responsabbiltà ta' 
l-operaturi tan-negozji ta' l-ikel fir-rigward 
ta' l-informazzjoni dwar l-ikel jixraq li jiġu 
ċċarati r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi 
tan-negozji ta' l-ikel f'dan il-qasam.

(21) Sabiex ma jiġux imkissra f'biċċiet ir-
regoli li jikkonċernaw ir-responsabbiltà ta’ 
l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fir-rigward 
ta’ l-informazzjoni żbaljata, qarrieqa jew 
nieqsa dwar l-ikel, ir-responsabbiltajiet ta’ 
l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel f'dan il-
qasam għandhom jiġu stabbiliti b’mod 
ċar. Id-dispożizzjonijiet adottati fir-
Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 
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ta’ Lulju 2009 dwar it-tqegħid fis-suq u l-
użu tal-prodotti tal-ikel1 għandhom iservu 
bħala gwida.
_________________
1 ĠU L 229, 1.9.2009, p. 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-għan li tiġi stabbilita ċertezza legali għall-atturi kollha kkonċernati, hu essenzjali li jiġu 
stabbiliti b'mod ċar ir-responsabilitajiet tagħhom. L-għan ukoll hu li n-negozji ma jsirux 
responsabbli għall-problemi li ma jaqgħux taħt ir-responsabilità tagħhom jew li huma barra 
l-kontroll tagħhom. Is-sentenza dwar il-kawża “Lidl kontra l-Italja" tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja enfasizzat il-grad inadegwat ta’ ċertezza legali li għandhom in-negozjanti tal-ikel 
skont il-leġiżlazzjoni eżistenti.

Emenda 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe bidla fil-lista tar-rekwiżiti obbligatorji tat-tikkettar 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 
rekwiżiti ġodda tat-tikkettar, biex b'hekk ikun żgurat li l-proċedura tkun trasparenti u li l-
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partijiet kollha jkunu jistgħu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom.

Emenda 205
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ l-
ikel u xorta jkunu għadhom preżenti, ċerti 
ingredjenti jew sustanzi oħra jikkawżaw 
allerġiji jew intolleranzi lill-konsumaturi, u 
xi wħud minn dawk l-allerġiji jew l-
intolleranzi joħolqu periklu għal saħħet 
dawk konċernati. Hu importanti li tingħata 
informazzjoni dwar il-preżenza ta’ addittivi 
fl-ikel, għajnuniet għall-ipproċessar u 
sustanzi oħra b’effett allerġeniku sabiex il-
konsumaturi li jbatu minn allerġija ta’ ikel 
jew intolleranza jkunu jistgħu jagħmlu 
għażliet infurmati u siguri.

(24) Meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ l-
ikel u xorta jkunu għadhom preżenti, ċerti 
ingredjenti jew sustanzi oħra jikkawżaw 
allerġiji jew intolleranzi lill-konsumaturi, u 
xi wħud minn dawk l-allerġiji jew l-
intolleranzi joħolqu periklu għal saħħet 
dawk konċernati. Hu importanti li tingħata 
informazzjoni lill-konsumaturi dwar il-
preżenza ta’ addittivi fl-ikel, għajnuniet 
għall-ipproċessar u sustanzi oħra b’effett 
allerġeniku jew ta’ sustanzi, li minħabba 
fihom jogħla r-riskju li wieħed iħossu 
indispost, sabiex il-konsumaturi li jbatu 
minn allerġija ta’ ikel jew intolleranza 
jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati u 
siguri.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Jekk xi ingredjenti, b’mod partikulari l-addittivi, iżda wkoll permezz tal-preparazzjoni ta’ 
prodotti tal-ikel, ir-residwi li jkun hemm jogħlew fil-konċentrazzjoni, ir-riskju li wieħed 
iħossu indispost jista' jogħla.
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Emenda 206
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ l-
ikel u xorta jkunu għadhom preżenti, ċerti 
ingredjenti jew sustanzi oħra jikkawżaw 
allerġiji jew intolleranzi lill-konsumaturi, 
u xi wħud minn dawk l-allerġiji jew l-
intolleranzi joħolqu periklu għal saħħet 
dawk konċernati. Hu importanti li tingħata 
informazzjoni dwar il-preżenza ta’ addittivi 
fl-ikel, għajnuniet għall-ipproċessar u 
sustanzi oħra b’effett allerġeniku sabiex il-
konsumaturi li jbatu minn allerġija ta’ ikel
jew intolleranza jkunu jistgħu jagħmlu 
għażliet infurmati u siguri.

(24) Meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ l-
ikel u xorta jkunu għadhom preżenti, ċerti 
ingredjenti jew sustanzi oħra jistgħu
jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi lin-
nies, u xi wħud minn dawk l-allerġiji jew l-
intolleranzi joħolqu periklu għal saħħet 
dawk konċernati. Hu importanti għalhekk 
li tingħata informazzjoni lill-konsumatur
dwar il-preżenza ta’ addittivi fl-ikel, 
għajnuniet għall-ipproċessar u sustanzi 
oħra b’effett allerġeniku sabiex il-
konsumaturi li jbatu minn allerġija ta’ l-
ikel jew intolleranza jkunu jistgħu jagħmlu 
għażliet speċifiċi tal-prodotti li huma 
tajbin għalihom. Għandhom jingħataw it-
traċċi wkoll sabiex dawk il-persuni neqsin 
mill-enerġija jkunu jistgħu jagħmlu 
għażla sikura. Għalhekk għandhom 
jitfasslu regoli komuni.

Or. sv

Emenda 207
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) It-tikketti ta' l-ikel għandhom ikunu 
ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-
konsumaturi li jridu jagħmlu għażliet 
speċifiċi u dwar id-dieta. 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 l-
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b’daqs żgħir huwa wieħed mill-kawżi 
ewlenin għaliex il-konsumaturi ma jkunux 
kuntenti bit-tikketti dwar l-ikel.

informazzjoni dwar il-prodott li ma tkunx 
tista’ tinqara hija waħda mill-kawżi 
ewlenin għaliex il-konsumaturi ma jkunux 
kuntenti bit-tikketti dwar l-ikel. Għalhekk 
għandhom jitqiesu fatturi bħal tipa, kulur 
u kuntrast.

Or. de

Emenda 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġibilità tat-tikketti hi kruċjali għall-konsumaturi u għandha tibqa’ rekwiżit fir-
Regolament il-ġdid. Iżda meta tkun analizzata ċ-ċarezza tat-tikketta, jeħtieġ li jitqiesu numru 
ta’ fatturi u mhux biss id-daqs tat-tipa.

Emenda 209
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 210
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. sv

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 211
Glenis Willmott u Nessa Childers

Proposta għal regolament
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 212
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni b'eċċezzjoni 
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għandu x'jaqsam mal-birra, u l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti mill-
inbid, għandhom japplikaw l-istess tip ta' 
eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

tal-kontenut tal-enerġija. Il-kontenut tal-
enerġija għandu jkun leġibbli sew fuq in-
naħa ta' quddiem tal-prodott. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-kondizzjonijiet stabbiliti mill-
inbid, għandhom japplikaw l-istess tip ta' 
eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-eżenzjonijiet bażiċi għall-inbid u l-birra, għandu jingħata dejjem il-kontenut tal-
enerġija f'dan ix-xorb alkoħoliku.
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Emenda 213
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni 
dwar xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà 
regoli speċifiċi tal-Komunità dwar it-
tikkettjar ta' l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, 
u permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji 
kollha fil-katina jkunu koperti u li l-
konsumaturi huma protetti u informati kif 
suppost. B'mod partikolari, din il-
leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; 
kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din 
il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa 
xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju 
mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li 
jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. 
F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/892, u 
sabiex tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess 
tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-

imħassra
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Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk 
ikun meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-
kuntest ta' dan ir-Regolament.
ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.
2 ĠU L […], […], p. […].

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 214
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
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enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti mill-
inbid, għandhom japplikaw l-istess tip ta' 
eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F’dak li 
għandu x’jaqsam mal-birra, inbid tal-likur, 
inbid spumanti, inbid aromatiku u prodotti 
simili li jiġu prodotti minn frott ieħor barra 
l-għeneb, birra tal-frott u l-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, it-tikkettar, u l-
protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi, 
ta’ xorb spirituż, kif ukoll xorb alkoħoliku 
mħallat, sabiex tiġi żgurata strateġija 
konsistenti u koerenza mal-kondizzjonijiet
stabbiliti mill-inbid, għandhom japplikaw 
l-istess tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, 
il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.
_____________
1 ĠU L 39, 13.2.2008, p. 11.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni u adattazzjoni tal-Artikolu 20 u 29.
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Emenda 215
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti mill-
inbid, għandhom japplikaw l-istess tip ta' 
eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 479/2008 tal-Kunsill 
tad-29 ta' April 2008 dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid 
u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1601/1991 tal-Kunsill tal-10 Ġunju 1991 
jipprovdu sett eżawrjenti ta' standards 
tekniċi li jkopru kompletament il-prattiċi 
enoloġiċi kollha, il-metodi ta' manifattura u 
l-mod ta' preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-
inbejjed u tal-prodotti ta’ l-inbid, u 
permezz ta' hekk jiġi żgurat li l-istadji 
kollha fil-katina jkunu koperti u li l-
konsumaturi huma protetti u informati kif 
suppost. B'mod partikolari, din il-
leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; kwalunkwe 
prassi li mhijiex inkluża f'din il-lista hija 
pprojbita. Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid 
jiġi eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89 u għal 
xarbiet li jkun fihom aktar minn 1.2% tal-
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Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

volum f’alkohol sabiex tiġi żgurata 
strateġija konsistenti u koerenza mal-
kondizzjonijiet stabbiliti mill-inbid, 
għandhom japplikaw l-istess tip ta' 
eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara tliet snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta'
dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-test jeżenta temporanjament xi xorb alkoħoliku mir-rekwiżit li jiġu elenkati l-ingredjenti u 
tiġi provduta dikjarazzjoni nutrizzjonali fuq il-bażi li dan ix-xorb jikkostitwixxi kategorija 
speċjali ta’ ikel li għalih japplikaw reġoli speċifiċi u li għandhom japplikaw arrangamenti 
speċjali għalihom. Madanakollu xorb ibbażat fuq inbid aromattizzat mhuwiex imsemmi. 
Għalkemm dan ix-xorb huwa regolat b’termini preċiżi mir-Regolament Nru 1601/91. 
Minbarra dan għandu jitqies ix-xorb alkoħoliku kollu u tiqsar l-iskadenza tal-eżami tad-
dispożizzjonijiet speċjali.

Emenda 216
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra



PE431.051v01-00 16/102 AM\799895MT.doc

MT

suppost. B'mod partikolari, din il-
leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; 
kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din 
il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa 
xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju 
mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li 
jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. 
F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess 
tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk 
ikun meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-
kuntest ta' dan ir-Regolament.
1 ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.
2 ĠU L […], […], p. […].

Or. sv

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 217
Glenis Willmott u Nessa Childers

Proposta għal regolament
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Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni 
dwar xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà 
regoli speċifiċi tal-Komunità dwar it-
tikkettjar ta' l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta'
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, 
u permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji 
kollha fil-katina jkunu koperti u li l-
konsumaturi huma protetti u informati kif 
suppost. B'mod partikolari, din il-
leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; 
kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din 
il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa 
xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju 
mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li 
jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. 
F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess 
tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk 
ikun meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-

imħassra
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kuntest ta' dan ir-Regolament.
ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.
2 ĠU L […], […], p. […].

Or. en

Emenda 218
Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-
prodott. F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju 
ta' l-ikel. F’kull każ, il-forniment tal-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza għandu jingħata sabiex 
il-konsumatur ma jiġix inġannat; 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. Kriterji bħal 
dawn ma għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati ma' l-isem jew l-
indirizz ta' l-operatur tan-negozju ta' l-ikel.

(29) Sabiex ikun hemm aktar trasparenza 
u traċċabilità sħiħa, għandha tingħata
indikazzjoni tal-pajjiż ta’ oriġini u fil-każ 
ta’ prodotti proċessati għandu jingħata l-
post ta’ provenjenza tal-materja prima 
użata fil-prodott aħħari, sabiex il-
konsumatur ikun jista’ jagħmel għażla 
informata. F’kull każ, il-forniment tal-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza għandu jingħata sabiex 
il-konsumatur ma jiġix ingannat; għal ikel 
kompost, ir-Rapporteur huwa konxju tal-
impatt ta' dan fuq l-industriji, b'mod 
partikolari l-ħtieġa li jinbidlu regolarment
il-pakketti skont il-provvisti. Kriterji bħal 
dawn ma għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati ma' l-isem jew l-
indirizz ta' l-operatur tan-negozju ta' l-ikel.

Or. it

Emenda 219
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott. 
F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju ta' 
l-ikel. F’kull każ, il-forniment tal-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza għandu jingħata sabiex 
il-konsumatur ma jiġix inġannat; 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. Kriterji bħal 
dawn ma għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati ma' l-isem jew l-
indirizz ta' l-operatur tan-negozju ta' l-ikel.

(29) Irrispettivament mir-regoli settorjali 
attwali dwar it-tikketta tal-oriġini, l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew il-post 
ta' provenjenza tal-ikel għandu jingħata 
b’mod obbligatorju kull meta n-nuqqas 
tagħha probabbli jiżgwida l-konsumaturi 
fir-rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott, 
ukoll fejn tidħol il-materja prima ta’ 
prodotti proċessati. F’każijiet oħra, il-
forniment tal-indikazzjoni tal-pajjiż tal-
oriġini jew il-post ta' provenjenza għandu 
jingħata sabiex il-konsumatur ma jiġix 
ingannat; għal ikel kompost, ir-Rapporteur 
huwa konxju tal-impatt ta' dan fuq l-
industriji, b'mod partikolari l-ħtieġa li 
jinbidlu regolarment il-pakketti skont il-
provvisti. Kriterji bħal dawn ma 
għandhomx japplikaw għal indikazzjonijiet 
relatati ma' l-isem jew l-indirizz ta' l-
operatur tan-negozju ta' l-ikel.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Xi regoli settorjali eżistenti diġà jesiġu t-tikketti tal-oriġini. Il-konsumaturi m’għandhomx jiġu 
mqarrqa. 



PE431.051v01-00 20/102 AM\799895MT.doc

MT

Emenda 220
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-
prodott. F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju 
ta' l-ikel.

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel jew l-
ingredjent ewlieni tiegħu għandhom 
jingħataw dejjem.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawn għandhom jingħataw dejjem il-pajjiż tal-oriġini jew l-ingredjent ewlieni.

Emenda 221
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott. 
F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju ta' 
l-ikel. F’kull każ, il-forniment tal-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza għandu jingħata sabiex 

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata għall-ikel li jikkonsisti minn 
ingredjent wieħed u għall-ingredjent 
sinifikanti u l-ingredjent(i) karatterizzanti 
ta’ prodotti tal-ikel b’ħafna ingredjenti, 
anke kull meta n-nuqqas tagħha probabbli 
jiżgwida l-konsumaturi fir-rigward tal-
pajjiż veru ta' oriġini jew il-post veru ta' 
provenjenza ta' dak il-prodott. F'każijiet 
oħra, il-forniment ta' l-indikazzjoni tal-
pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza jitħalla f'idejn l-approvazzjoni 
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il-konsumatur ma jiġix inġannat; 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. Kriterji bħal 
dawn ma għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati ma' l-isem jew l-
indirizz ta' l-operatur tan-negozju ta' l-ikel.

ta' l-operaturi tan-negozju ta' l-ikel. F’kull 
każ, il-forniment tal-indikazzjoni tal-pajjiż 
tal-oriġini jew il-post ta' provenjenza 
għandu jingħata sabiex il-konsumatur ma 
jiġix ingannat; għal ikel kompost, ir-
Rapporteur huwa konxju tal-impatt ta' dan 
fuq l-industriji, b'mod partikolari l-ħtieġa li 
jinbidlu regolarment il-pakketti skont il-
provvisti. Kriterji bħal dawn ma 
għandhomx japplikaw għal indikazzjonijiet 
relatati ma' l-isem jew l-indirizz ta' l-
operatur tan-negozju ta' l-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 222
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-
prodott. F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju 
ta' l-ikel. F’kull każ, il-forniment tal-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza għandu jingħata sabiex 
il-konsumatur ma jiġix inġannat; Għal ikel 
kompost, ir-Rapporteur huwa konxju tal-
impatt ta' dan fuq l-industriji, b'mod 

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
tal-materja prima agrikola (inkluż il-
laħam) użata fil-prodott għandha tingħata 
bl-aktar mod adattat, bil-għan li jiġu 
żgurati t-trasparenza u t-traċċabilità sħaħ.
F’kull każ, il-forniment tal-indikazzjoni 
tal-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza għandu jingħata sabiex il-
konsumatur ma jiġix ingannat; għal ikel 
kompost, ir-Rapporteur huwa konxju tal-
impatt ta' dan fuq l-industriji, b'mod 
partikolari l-ħtieġa li jinbidlu regolarment
il-pakketti skont il-provvisti. Kriterji bħal 
dawn ma għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati ma' l-isem jew l-
indirizz ta' l-operatur tan-negozju ta' l-ikel.
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partikolari l-ħtieġa li jinbidlu regolament 
il-pakketti skont il-provvisti. Kriterji bħal 
dawn ma għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati ma' l-isem jew l-
indirizz ta' l-operatur tan-negozju ta' l-ikel.

Or. sv

Emenda 223
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal-laħam, mhux xieraq li jiġi indikat biss post wieħed ta’ oriġini, jekk il-postijiet fejn il-
bhima titwieled, titrabba u tinqatel ikunu differenti. L-istħarriġ juri li l-post fejn l-annimali 
jkunu twieldu, trabbew u nqatlu hu ta’ importanza kbira għall-konsumaturi.
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Emenda 224
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Dan ir-Regolament (KE) Nru 
1829/2003 stabbilixxa regoli ta’ tikkettjar 
pożittiv tal-prodotti tal-ikel li jkollhom l-
OMĠs. Dawn id-dispożizzjonijiet 
jippermettu l-assenza jew il-preżenza ta’ 
traċċi ta’ OMĠs b’kombinazzjoni sa 0.9% 
mingħajr ma jissemmew fuq it-tikketta. 
Fl-istess ħin ħarġu dispożizzjonijiet 
nazzjonali li ma jaqblux, li jippermettu 
lill-produtturi li jittikkettjaw il-prodotti li 
ġejjin mill-annimali sakemm fl-ikel 
tagħhom ma jkunux intużaw OMĠs. Dan 
għandu jkun ta’ użu għall-produtturi u 
għall-konsumaturi jekk il-Kummissjoni 
tipproponi ttikkettjar armonizzat 
“mingħajr OMĠs”. Dan jippermetti l-
iżvilupp komunitarju u l-għażla infurmata 
tal-konsumaturi Ewropej permezz ta’ 
tikkettjar pożittiv tal-prodotti mingħajr 
OMĠs.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa loġiku li l-Kummissjoni tipproponi malajr tikkettjar armonizzat tal-prodotti tal-ikel 
“mingħajr OMĠs”, sabiex mhux biss tikkompleta r-regolamentazzjoni attwali fuq it-tikkettjar 
u t-traċċabilità tal-prodotti li jista’ jkollhom OMĠs iżda wkoll biex twieġeb għad-domanda li 
dejjem qiegħda tiżdied tal-konsumaturi Ewropej għall-prodotti mingħajr OMĠs, filwaqt li 
tiggarantilhom il-libertà tal-għażla.

Emenda 225
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq xi ikel tikkonċerna informazzjoni dwar 
il-preżenza ta' l-enerġija u ċerti nutrijenti 
fl-ikel. L-għoti ta’ informazzjoni 
obbligatorju dwar in-nutrizzjoni għandu 
jgħin l-azzjoni f’dan il-qasam ta’ 
edukazzjoni dwar in-nutrizzjoni għall-
pubbliku u jappoġġja l-għażla infurmata 
dwar l-ikel.

(32) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq xi ikel tikkonċerna informazzjoni dwar 
il-preżenza ta' l-enerġija u ċerti nutrijenti 
fl-ikel. L-għoti ta’ informazzjoni 
obbligatorju dwar in-nutrizzjoni fuq 
quddiem u fuq wara tal-pakkett għandu 
jkun sostnut minn azzjonijiet tal-Istati 
Membri, bħal pjan ta’ azzjoni dwar in-
nutrizzjoni bħala parti mill-politika 
tagħhom dwar is-saħħa pubblika, li 
jipprovdi rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-edukazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għall-pubbliku u jappoġġja l-għażla 
infurmata dwar l-ikel.

Or. en

Emenda 226
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-White Paper tal-Kummissjoni dwar 
Strateġija għall-Ewropa f’kwistjonijiet 
marbuta mas-saħħa dwar in-Nutrizzjoni, il-
Piż Żejjed u l-Obeżità enfasizzaw ċerti 
elementi nutrizzjonali ta’ importanza għas-
saħħa pubblika. Għalhekk, jixraq li r-
rekwiżiti dwar l-għoti obbligatorju ta’ 
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandhom iqisu dawk l-elementi.

(33) Il-White Paper tal-Kummissjoni dwar 
Strateġija għall-Ewropa fi kwistjonijiet
marbuta mas-saħħa dwar in-Nutrizzjoni, il-
Piż Żejjed u l-Obeżità enfasizzaw ċerti 
elementi nutrizzjonali ta’ importanza għas-
saħħa pubblika. Għalhekk, jixraq li r-
rekwiżiti dwar l-għoti obbligatorju ta’ 
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni jkunu 
konformi mar-rakkomandazzjonijiet ta’ 
dik il-White Paper.

Or. en

Emenda 227
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Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 228
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
għandhom ikunu konxji mill-kontribut 
potenzjali tax-xorb alkoħoliku għad-dieta 
totali tagħhom. Għalhekk, il-Kummissjoni 
u l-partijiet l-oħra rilevanti għandhom 
iwettqu riċerka, matul il-perjodu ta' 
deroga, sabiex jiġi stabbilit liema 
informazzjoni hija l-aktar utli għall-
konsumaturi, u kif tista' tiġi pprovduta bl-
aktar mod effikaċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar dwar in-nutrizzjoni u l-ingredjenti ta’ xarbiet alkoħoliċi għandu jkompli jiġi 
analizzat. Il-Kummissjoni għandha tissottometti proposti uniformi li jkunu applikabbli bl-
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istess mod għax-xarbiet alkoħoliċi kollha.

Emenda 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 230
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
mhux meħtieġ fuq l-industrija, huwa 
xieraq li ċerti kategoriji ta’ ikel mhux 
ipproċessat jew li għalih l-informazzjoni 
tan-nutrizzjoni mhuwiex fattur determinanti 
għall-għażla tal-konsumatur jiġu eżentati 
mill-inklużjoni obbligatorja ta' 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni ħlief jekk l-
obbligu ta' forniment ta' informazzjoni bħal 
din hija prevista f'leġiżlazzjoni oħra tal-
Komunità.

(36) Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
mhux meħtieġ fuq il-produtturi u n-
negozjanti tal-prodotti tal-ikel, huwa 
xieraq li ċerti kategoriji ta’ ikel mhux 
ipproċessat jew li għalih l-informazzjoni 
tan-nutrizzjoni mhix fattur determinanti 
għad-deċiżjoni tal-konsumatur dwar ix-
xiri, jew li l-pakkett ta’ barra tiegħu jew 
it-tikketta jkunu żgħar wisq għat-tikkettjar 
obbligatorju, jiġu eżentati mill-inklużjoni 
obbligatorja ta' dikjarazzjoni tan-
nutrizzjoni ħlief jekk l-obbligu ta' 
forniment ta' informazzjoni bħal din hija 
prevista f'leġiżlazzjoni oħra tal-Komunità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ma jistax ikun li fuq il-bażi ta’ regolamenti ta’ tikkettar estensivi biss, it-tikketti fuq il-pakketti 
tal-ikel jew it-tikketti standardizzati jkollhom jikbru fid-daqs fil-ġejjieni. Dan ikompli jżid l-
iskart tal-pakketti u eventwalment jista’ jirriżulta f’porzjonijiet kbar jew ukoll pakketti kbar 
nofshom vojta. 

Meta l-informazzjoni dwar l-ikel ma tkunx tista’ tiġi stampata fuq il-pakkett innifsu, id-daqs 
tat-tikketta stampata fil-post tal-produzzjoni tkun determinata mit-tagħmir tal-istampar. Dan 
it-tagħmir sikwit jintuża b’mod flessibbli ta’ kuljum biex jistampa ħafna tikketti differenti ta’ 
daqs standard.   

Emenda 231
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jsibu utli l-
informazzjoni li tidher fil-parti prinċipali 
jew fuq “quddiem tal-pakkett" meta jkunu 
qed jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru.
Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
nutrizzjoni meta jixtru l-ikel dik l-
informazzjoni għandha tkun fejn tidher l-
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 tan-nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jridu li l-
informazzjoni dwar l-erba’ nutrijenti
ewlenin (ix-xaħam, is-saturati, iz-zokkor 
u l-melħ) kif ukoll il-valur tal-enerġija li 
tidher fil-parti prinċipali jew fuq “quddiem 
tal-pakkett", għax isibuha utli meta jkunu 
qed jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru.
Għalhekk, dan l-ammont limitat ta’ 
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandu 
jkun obbligatorju fuq in-naħa ta’ 
quddiem tal-pakkett u għandu jkun 
akkumpanjat minn dikjarazzjoni 
obbligatorja aktar kompluta dwar in-
nutrizzjoni, fuq in-naħa ta’ wara tal-
pakkett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 232
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 233
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
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Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett tan-nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
wriet li l-konsumaturi jsibu utli li l-
informazzjoni dwar il-kontenut tal-
enerġija  tidher fil-parti prinċipali jew fuq 
“quddiem tal-pakkett" meta jkunu qed 
jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru. L-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
flimkien mal-kontenut tal-enerġija 
għandhom jingħataw b’format ċar fl-
istess post fuq il-pakkett tal-prodott.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-enerġija għandu dejjem jidher fuq in-naħa ta' quddiem tal-prodott. Barra minn 
hekk, l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni u l-kontenut tal-enerġija għandhom jidhru f'format 
ċar.

Emenda 234
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 235
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here:

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008:
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Emenda 236
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom l-iskemi 
b’element ta’ interpretazzjoni għaliex 
jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr għażliet 
infurmati u bil-ħeffa. Kif uriet ir-riċerka 
dwar il-konsumaturi, l-użu ta’ sistema 
b’ħafna kuluri fi prodotti li jkunu 
proċessati sew hija l-aħjar għażla u l-
aktar waħda apprezzata mill-
konsumaturi. Biex jitħaffef il-mod li bih 
jitqabblu l-prodotti f’pakketti ta’ daqs 
differenti, ikun xieraq li l-informazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni tibqa' obbligatorja 
għal kull 100g/100ml. Jekk l-ikel ikun 
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ippakkjat f’porzjonijiet individwali, l-
informazzjoni nutrittiva għal kull porzjon 
għandha, barra minn hekk, tkun 
obbligatorja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika tal-emenda rispettiva mir-Rapporteur. Kif uriet ir-riċerka dwar il-konsumatur, l-użu 
ta’ sistema ta’ kuluri fi prodotti proċessati sew hija l-aktar waħda adattata għall-konsumaturi 
biex jagħmlu għażla ta’ malajr u informata.

Emenda 237
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Biex ikunu permessi modi oħra ta’ 
preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, li għandha tippermetti lill-
konsumaturi jagħmlu għażliet li jkunu ta' 
ġid għas-saħħa, id-dikjarazzjoni 
obbligatorja tan-nutrizzjoni tista’ tkun 
espressa bħala perċentwali tad-dħul ta’ 
referenza. Dan id-dħul ta’ referenza jrid 
ikun ibbażat fuq bażi xjentifika solida. 
Għal dan il-għan, l-EFSA tat opinjoni 
xjentifika, li hi l-bażi għall-valuri 
referenzjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Les apports journaliers définis par le secteur alimentaire ne se fondent pas nécessairement 
sur des bases scientifiques. Par ailleurs, on ne dispose pour l'heure d'aucune évaluation 
scientifique de l'application du dispositif. Il est donc indispensable, sous l'angle de la santé 
des consommateurs et du problème posé par l'obésité, que le dispositif repose sur des bases 
scientifiques solides et fasse l'objet d'une évaluation scientifique, tant pour ce qui est de la 
taille des portions et des valeurs de référence, notamment pour le sucre et les hydrates de 
carbone, que pour les personnes de référence (adulte, homme, femme ou enfant).
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Emenda 238
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta għall-projbizzjoni mal-UE kollha 
tal-aċidi xaħmin trans artifiċjali. Sakemm 
tidħol fis-seħħ projbizzjoni bħal din, it-
tikkettar tal-aċidi xaħmin trans artifiċjali 
għandu jkun obbligatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rapport tiegħu dwar il-White Paper dwar kwistjonijiet tas-saħħa marbuta man-
nutrizzjoni, il-piż żejjed u l-obeżità, il-Parlament Ewropew talab li jkun hemm projbizzjoni fl-
UE kollha tal-aċidi xaħmin trans artifiċjali. Peress li l-aċidi xaħmin trans artifiċjali huma ta' 
ħsara għas-saħħa u jistgħu jiġu evitati, għandha tiddaħħal projbizzjoni fl-UE kollha biex jiġu 
mħarsa l-konsumaturi. It-tikkettjar tal-aċidi xaħmin trans artifiċjali għandu jkun obbligatorju 
sakemm tidħol fis-seħħ projbizzjoni bħal din.

Emenda 239
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(39) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni
fuq iż-żona viżiva prinċipali ta’ l-ammonti 
ta’ elementi nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi 
komparattivi f’forma li tingħaraf u 
tinftiehem malajr sabiex tkun tista’ ssir 
valutazzjoni tal-proprjetajiet nutrizzjonali 
ta’ ikel għandha titqies fit-totalità tagħha 
bħala parti mid-dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni 
u ma għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp 
ta’ talbiet individwali. Sabiex ikun żgurat 
li l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni tkun 
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leġibbli, iż-żona viżiva prinċipali għandha 
tirreferi għan-naħa ta’ fuq tal-lemin tan-
naħa ta' quddiem tal-pakkett. 

Or. en

Emenda 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri, permezz tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, jinsabu f’pożizzjoni aħjar mill-
istituzzjonijiet tal-UE biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-ikel li ma jkunx ippakkjat minn qabel. 

Emenda 241
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Premessa 41

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

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ikel mhux ippakkjat m'għandux jaqa' taħt dan ir-regolament.

Emenda 242
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Anke f’każ ta’ prodotti mhux ippakkjati, l-immarkar tal-kontenut ta' enerġija u tal-ingredjenti 
u l-komponenti b’effetti allerġeniċi huwa ta' importanza kbira għall-konsumaturi.

Emenda 243
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Formulazzjoni aktar ċara u aktar preċiża tat-test.

Emenda 244
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 41

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

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

Or. sv

Emenda 245
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Sabiex ikun assigurat li jiġu disinjati 
aktar rekwiżiti dettaljati ta’ informazzjoni 
dwar l-ikel u jiġu stabbiliti b’mod 
dijalettiku u li qed jirfdu mill-aħjar prassi, 
għandu jkun hemm mekkaniżmi flessibbli 
fuq il-livell Komunitarju u dak nazzjonali 
bbażati fuq konsultazzjoni pubblika 
miftuħa u trasparenti u interazzjoni 
kontinwa bejn firxa wiesgħa ta’ partijiet 
interessati rappreżentattivi. Mekkaniżmu 
bħal dan jista' jirriżulta fl-iżvilupp ta' skemi 
nazzjonali li ma jorbtux fuq il-bażi ta' 
riċerka solida tal-konsumatur u 
konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet 
interessati. Għandu jkun hemm 
mekkaniżmi għall-konsumaturi sabiex 

(45) Sabiex ikun assigurat li jiġu disinjati 
aktar rekwiżiti dettaljati ta’ informazzjoni 
dwar l-ikel u jiġu stabbiliti b’mod 
dijalettiku u li qed jirfdu mill-aħjar prassi, 
għandu jkun hemm mekkaniżmi flessibbli 
fuq il-livell Komunitarju u dak nazzjonali 
bbażati fuq konsultazzjoni pubblika 
miftuħa u trasparenti u interazzjoni 
kontinwa bejn firxa wiesgħa ta’ partijiet
interessati rappreżentattivi. Mekkaniżmu 
bħal dan jista' jirriżulta fl-iżvilupp ta' skemi 
nazzjonali fuq il-bażi ta' riċerka solida tal-
konsumatur u konsultazzjoni wiesgħa mal-
partijiet interessati. Għandu jkun hemm 
mekkaniżmi tal-promozzjoni tas-saħħa 
mmexxija mill-Istati Membri sabiex il-
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ikunu kapaċi jidentifikaw ikel li huwa 
ttikkettjatbħala konformi ma' l-iskema 
nazzjonali bħal pereżempju permezz ta' 
numru jew simbolu ta' identifikazzjoni.

konsumaturi jkunu kapaċi jidentifikaw 
ikel li huwa ttikkettjat bħala konformi ma' 
l-iskema nazzjonali bħal pereżempju 
permezz ta' numru jew simbolu ta' 
identifikazzjoni.

Or. en

Emenda 246
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 46 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Għandu jkun possibbli li jintużaw 
forom jew simboli grafiċi għall-
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni skond xi skema nazzjonali 
għal regoli mhux vinkolanti, jekk dawn 
ma jiżgwidax lill-konsumaturi u hemm 
evidenza li l-konsumatur medju huwa 
kapaċi jifhem il-forma ta' preżentazzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 247
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament jipprovdi l-bażi 
biex jiġi assikurat livell għoli ta' 
protezzjoni għall-konsumatur b’rabta ma' l-
informazzjoni dwar l-ikel, billi jqis id-

1. L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li
jiġi assikurat livell għoli ta' protezzjoni 
għall-konsumatur b’rabta ma' l-
informazzjoni dwar l-ikel, billi jqis id-
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differenzi fil-perċezzjoni tal-konsumaturi u 
l-bżonnijiet tagħhom għal informazzjoni 
filwaqt li jassigura li s-suq intern 
jiffunzjona b’mod ħarir.

differenzi fil-perċezzjoni tal-konsumaturi u 
l-bżonnijiet tagħhom għal informazzjoni 
filwaqt li jassigura li s-suq intern 
jiffunzjona b’mod ħarir.

Or. sv

Emenda 248
János Áder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ikel minn pajjiżi terzi ma jistax jiġi 
kummerċjalizzat fil-Komunità sakemm 
ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Huwa fl-interess tal-konsumaturi li jiġi żgurat li l-ikel minn pajjiżi terzi jikkonforma wkoll 
mar-rekwiżiti ta' ittikkettjar.

Emenda 249
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Dan ir-regolament ma japplikax 
għall-ikel li mhuwiex ippreparat fil-qafas 
ta' attività ekonomika, fejn il-kunċett ta' 
attività ekonomika jimplika ċerta 
kontinwità ta’ l-attivitajiet u ċertu livell ta' 
organizzazzjoni.   Attivitajiet bħalma 
huma t-trattament okkażjonali, li jisserva 
u jinbiegħ ikel minn persuni privati 
f'okkażjonijiet bħalma huma karitajiet, 
jew fieri u laqgħat lokali tal-komunità 
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mhumiex koperti mill-ambitu ta' dan ir-
regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għandha tirrifletti l-punt imqajjem fil-premessa 15, li avvenimenti ta' karità u 
avvenimenti oħra ta' darba (pereżempju fl-iskeejjel) għandhom ikunu eżentati.

Emenda 250
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra e a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) “ikel mhux ippakkjat minn qabel” 
tfisser ikel li jinbiegħ lill-konsumatur 
aħħari mingħajr ippakkjar u li jiġi 
ppakkjat biss fil-ħin tal-bejgħ lill-
konsumatur aħħari, u ikel u prodotti 
friski li huma ppakkjati bil-lest fil-ġurnata 
tal-bejgħ, għal bejgħ immedjat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni għall-ippakkjar fil-post tal-bejgħ mhijiex ċara biżżejjed. Fil-intrapriżi tas-
snajja li għandhom diversi punti ta' bejgħ il-prodotti ta' spiss se jiġu ppakkjati fis-ta' 
produzzjoni ċentrali tagħhom fid-data tal-bejgħ qabel ma jitqassmu lill-punti tal-bejgħ. 
Pereżempju fl-Olanda, l-awtoritajiet qablu li "kuljum frisk" u "mhux ippakkjat minn qabel" 
ikunu jfissru l-istess.
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Emenda 251
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra e a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) “ikel mhux ippakkjat minn qabel” 
tfisser ikel li jinbiegħ lill-konsumatur 
aħħari mingħajr ippakkjar u li jiġi 
ppakkjat biss fil-mument li fih jingħata 
lill-konsumatur aħħari, u ikel u prodotti 
friski li huma ppakkjati bil-lest fil-post 
tal-bejgħ, għal bejgħ immedjat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-ħwienet u l-stabbilimenti tal-catering tal-massa l-ikel ikun ippakkjat minn qabel, b'mod 
partikolari għal raġunijiet ta' iġjene, u normalment jingħata lill-konsumatur finali fil-
preżenza ta’ staff infurmat. Fil-każ ta' ikel ippakkjat individwalment, huwa impossibbli, 
minħabba l-varjetà tal-prodotti offruti u l-kompożizzjoni dejjem tinbidel ta' l-ikel, li tingħata 
l-informazzjoni li hija obbligatorja għall-ikel ippakkjat bil-lest. Huwa irrilevanti jekk l-ikel 
jinbiegħx jew jitqassamx mingħajr ħlas.

Emenda 252
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra e a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) “ikel mhux ippakkjat minn qabel” 
tfisser kwalunkwe ikel li jkun offrut lill-
konsumatur aħħari mingħajr ippakkjar 
bil-quddiem, jew huwa ppakkjat fil-post 
fejn jinbiegħ fuq talba tal-konsumatur jew 
ippakkjat minn qabel għall-bejgħ 
immedjat;

Or. en
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Emenda 253
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra e a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) “ikel mhux ippakkjat minn qabel” 
tfisser kwalunkwe ikel li jkun offrut lill-
konsumatur aħħari mingħajr ippakkjar 
bil-quddiem, jew huwa ppakkjat fil-post 
fejn jinbiegħ fuq talba tal-konsumatur jew 
ippakkjat minn qabel għall-bejgħ 
immedjat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li definizzjoni ta' ikel mhux ippakkjat minn qabel tinkludi ikel ippakkjat fil-
post tal-bejgħ bil-għan ta’ bejgħ immedjat u ikel ippakkjat fuq talba tal-konsumatur, peress li
m'hemm l-ebda differenza meta dan jitqabbel ma' ikel mhux ippakkjat. Il-kliem propost 
ittieħed mill-art. 41(1) tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 254
Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

g) “post tal-oriġini”: tfisser kwalunkwe 
post minn fejn l-ikel hu indikat li ġej, 
skond id-definizzjonijiet tal-Artikoli 23 sa 
26 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
2913/92;

Or. it

Emenda 255
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Elisabetta Gardini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) 'post ta' provenjenza': kwalunkwe 
post għajr il-post ta' oriġini msemmi fil-
punt g), li minnu tiġi l-materja prima 
agrikola ewlenija użata fil-preparazzjoni 
tal-prodott finali;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata informazzjoni korretta lill-konsumaturi huwa meħtieġ li ssir distinzjoni 
bejn "post ta’ provenjenza" u "pajjiż ta' oriġini" (id-definizzjoni ta’ dan it-terminu tinsab fil-
Kodiċi Doganali tal-Komunità). Il-konsumaturi spiss jitfixklu l-post fejn l-ikel kien imħejji 
mal-post fejn tkabbar jew trabba l-prodott agrikolu użat fl-ipproċessar. Biex jiġu żgurati 
għażliet infurmati min-naħa tal-konsumaturi, għandu jkun hemm definizzjonijiet distinti għall-
post ta 'oriġini u l-post ta' provenjenza.

Emenda 256
Åsa Westlund

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) " pajjiż ta' oriġini": tfisser post ta' 
oriġini tal-materja prima agrikola 
ewlenija użata fil-preparazzjoni tal-
prodott'.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 257
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Elisabetta Gardini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

gb) “L-ipproċessar”: proċess li jwassal, 
bl-użu ta' prodott agrikolu wieħed jew 
aktar, għall-prodott lest;

Or. it

Emenda 258
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sa) “id-data sa meta jrid jintuża l-ikel”: 
tfisser id-data sa meta ikel partikolari 
għandu jintuża. Wara din id-data l-ikel 
ma għandux bħala tali jingħata lill-
konsumaturi jew ikompli jiġi pproċessat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' definizzjoni ta' data sa meta għandu jintuża prodott mir- rapporteur 
Sommer għandha tintlaqa'. Madankollu, din id-definizzjoni għandha tkun supplimentata: il-
projbizzjoni tat-twassil ta’ ikel ta’ dan it-tip lill-konsumaturi għandha tiġi estiża biex tinkludi 
l-ipproċessar ulterjuri. Ladarba tkun għaddiet id-data ta’ skadenza, dan ma jistax jibqa' 
jintuża bħala ikel. Projbizzjoni fuq l-ipproċessar ulterjuri tipprevjeni l-kummerċ fil-laħam 
skadut.

Emenda 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt s a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sa) “data tal-produzzjoni”: tfisser id-data 
meta l-ikel ikun ġie pproċessat biex 
wassal għall-prodott deskritt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb l-informazzjoni għall-konsumatur, għandu jkun hemm definizzjoni tad-data ta’ 
manifattura. Id-definizzjoni ssuġġerita hi identika għad-definizzjoni fil-Codex (CODEX STAN 
1-1985).

Emenda 260
Struan Stevenson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija meħtieġa għar-referenza magħmula għall-ikel ipproċessat fl-Artikolu 
9 emendat.

Emenda 261
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ta) Imitazzjoni tal-ikel tfisser ikel li jagħti 
l-impressjoni li hu xi ikel ieħor li fih l-
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ingredjent normalment użat huwa 
kompletament jew parzjalment sostitwit 
b’ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi jiġu żgwidat mill-użu dejjem jikber ta' imitazzjonijiet tal-ikel fejn l-ingredjenti 
normali jiġu sostitwiti b’ingredjenti orħos.

Emenda 262
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għad-definizzjoni tal-pajjiż ta' oriġini, il-paragrafu 3 tal-proposta tal-Kummissjoni jirreferi 
għall-Kodiċi Doganali tal-Komunità. Madankollu, skond il-Kodiċi Doganali tal-Komunità, l-
oriġini jista’ jkun "UE" jew Stat Membru. Għalhekk huwa importanti li jiġi ċċarat li, għal ikel 
li joriġina fl-UE, il-pajjiż ta' oriġini dejjem jirreferi għall-Istat Membru, mhux għall-UE 
kollha kemm hi.

Emenda 263
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal-laħam u l-ikel li fih il-laħam, l-
oriġini għandu jkun iddefinit bħala l-
pajjiż li fih l-annimali twieldu, trabbew 
għall-biċċa l-kbira tal-ħajjithom u nqatlu. 
Jekk dawn ikunu differenti, it-tliet 
postijiet kollha kemm huma għandhom 
jissemmew meta issir referenza għall-
"pajjiż ta 'oriġini”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 264
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) L-għan ta' l-informazzjoni dwar l-ikel 
u ta’ dan ir-regolament huwa l-
protezzjoni sħiħa ta’ saħħet il-konsumaturi 
u ta’ l-interessi tagħhom billi jipprovdi bażi 
għall-konsumaturi finali biex ikunu jistgħu 
jagħmlu għażliet infurmati u biex jużaw l-
ikel b’mod sigur, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ konsiderazzjonijiet sanitarji, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u etiċi.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3(2) jindika li l-għan tal-leġiżlazzjoni huwa li jinkiseb il-moviment liberu tal-ikel 
fil-Komunità. Barra minn dan, għan ieħor tal-leġiżlazzjoni għandu jkun li jinkiseb livell għoli 
ta' protezzjoni tas-saħħa tal-konsumaturi.
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Emenda 265
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, 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. 
Regoli ġodda dwar l-ittikkettjar tal-ikel 
għandhom jiġu introdotti skond id-data 
istandard ta' implimentazzjoni li għandha 
tiġi stabbilita mill-Kummissjoni wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u 
rappreżentanti ta' interess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-perijodi tranżitorji previsti, l-introduzzjoni ta' regoli ġodda ta' tikkettjar f’dati 
differenti se jkollha impatt sinifikanti fuq l-ispejjeż għall-iżvilupp tat-tikketti l-ġodda u l-użu 
tal-ħażniet ta' oġġetti, ta’ ippakkjar u ta’ tikketti. Il-prinċipju li għandu jkun hemm data 
waħda tal-bidu għall-introduzzjoni ta' regoli tat-tikkettjar għalhekk għandu jiddaħħal mill-
ġdid (kif oriġinarjament propost mill-Kummissjoni)..

Emenda 266
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandha 
tingħata konsiderazzjoni lill-bżonn ta’
perjodu tranżitorju wara d-dħul fis-seħħ 

(3) Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandu 
jingħata perjodu tranżitorju wara d-dħul 
fis-seħħ tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ffaċilit il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern, kif ukoll jiġi minimizzat l-iskart mill-
ippakkjar, huwa normali li jingħata perjodu tranżitorju meta jiġu introdotti rekwiżiti ta' 
tikkettar ġodda.  

Emenda 267
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 b ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) durabbiltà, ħżin u użu sigur; ii) durabbiltà, ħżin, rekwiżiti ta’ 
konservazzjoni ladarba jinfetaħ il-prodott, 
jekk ikun il-każ, u użu sigur;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Illum ħafna prodotti ma jsemmux iż-żmien li jistgħu jdumu jintużaw ladarba jinfetħu, u lanqas 
jekk għandhomx jinżammu f'temperatura partikolari, per eżempju. Dan għandu jiġi speċifikat 
għas-sikurezza tal-konsumatur.

Emenda 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Meta wieħed iqis il-bżonn ta’ 
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, 

(2) Meta wieħed iqis il-bżonn ta’ 
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, 
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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.

wieħed għandu jqis l-ispejjeż potenzjali u 
l-benefiċċji għall-atturi (inklużi 
konsumaturi, produtturi u oħrajn) jekk 
tingħata ċerta informazzjoni li hi ta’ valur 
sinifikanti għalihom jew ta’ kull benefiċċju 
għall-konsumatur aċċettat b'mod ġenerali 
biex konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu 
għażliet infurmati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' regoli ġodda tal-ittikkettar 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 269
Christa Klaß

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) Billi d-deskrizzjoni jew 
rappreżentazzjonijiet bl-istampi fuq l-
ippakkjar jissuġġerixxu prodott jew 
ingredjent partikolari għalkemm fir-realtà 
l-prodott li l-ippakkjar ikun fih huwa ikel 
ta’ imitazzjoni jew fih sostitut għal 
ingredjent normalment użat fi prodott. 
F'każijiet bħal dawn, l-ippakkjar għandu 
jkollu l-marka prominenti “imitazzjoni 
prodotta bil-(isem tal-ingredjent użat 
bħala sostitut) minflok (isem tal-
ingredjent li ġie ssostitwit).”

Or. de

Emenda 270
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Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) b’rappreżentazzjonijiet permezz ta’ 
stampi li jiżgwidaw lill-konsumatur dwar 
l-oriġini tal-ikel jew tal-ingredjenti 
tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika żgħira tal-emenda rispettiva mir-Rapporteur. L-istampi u l-grafika m’għandhomx 
jintużaw b’mod deliberat biex jiżgwidaw lill-konsumaturi dwar l-oriġini veru ta’ prodott.

Emenda 271
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) b’rappreżentazzjonijiet permezz ta’ 
stampi li jiżgwidaw lill-konsumatur dwar 
l-oriġini, in-natura u l-kompożizzjoni tal-
ikel;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu enfasizzati mhux biss l-oriġini, iżda wkoll in-natura u l-kompożizzjoni 
tal-ikel. Din l-emenda għandha l-għan li tagħmel ir-rappreżentazzjonijiet bl-istampi fuq l-ikel 
aktar ċari u aktar preċiżi. Huwa qarrieqi li tidher stampa tal-fażola tal-vanilla fuq jogurt li 
fih it-togħma tal-vanilla.

Emenda 272
Karl-Heinz Florenz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur medju jassumi li ikel li jiġi reklamat li għandu tnaqqis sostanzjali ta' zokkor 
jew xaħam ikollu tnaqqis simili fil-kontenut tal-enerġija. Madankollu, dan spiss mhuwiex il-
każ, fejn iz-zokkor jew ix-xaħam ġew sostitwiti minn ingredjenti oħra. Għandu jibqa' possibbli 
li jsiru bidliet fil-prodotti li għandhom effett pożittiv fuq is-saħħa, per eżempju s-sostituzzjoni 
ta’ xaħmijiet saturati minn polyunsaturates, sakemm il-kontenut ta' enerġija jibqa l-istess.

Emenda 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Per eżempju, jekk fuq prodott hemm miktub "vanilla", jew juri stampa tal-vanilla, allura t-
togħma għandha tkun ġejja mill-vanilla ta’ vera. L-istess japplika eż. għall-frott.
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Emenda 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cb) Ikel li fih il-frott, 
i) billi juru stampi sproporzjonalment 
kbar ta' frott li mhuwiex il-frott ewlieni  
fl-ikel. Il-frott ewlieni għandu jiddomina 
l-istampa,  
ii) billi jintuża l-isem ta' frotta fil-isem tal-
ikel, meta dan il-frott ma jkunx preżenti 
fl-ammonti raġonevolment mistennija 
mill-konsumatur. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi jistgħu faċilment jiġu żgwidati meta meraq tal-frott fih stampa kbira tal-frawli, 
imma fil-fatt il-frott ewlieni jkun it-tuffieħ.  

Emenda 275
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cc) għall-ħalib: billi l-ħalib jiġi deskritt 
bħala "frisk" meta d-data sa meta 
għandu jintuża hija iktar minn sebat ijiem 
wara d-data li fiha ġie ppakkjat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-hekk imsejħa "ħalib ESL" ('extended shelf life milk') spiss ħafna qed jieħu post il-
ħalib frisk fuq l-ixkafef. Din il-ħalib ikun ġie ppasturizzat bħal ħalib "normali”, iżda bl-użu 
ta’ temperatura ogħla, u jkun ġie mikrofiltrat. Jista' jinżamm sa 21 jum, jekk il-pakkett ma 
jinfetaħx. Madankollu, dan il-ħalib jinbiegħ bħala "frisk" u dan jiżgwida lill-konsumaturi. Xi 
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Stati Membri għalhekk diġà stabbilixxew id-dispożizzjonijiet li jistipulaw data massima sa 
meta jista' jintuża l-ħalib ttikkettjat bħala "frisk".

Emenda 276
Elena Oana Antonescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) Dikjarazzjonijiet espliċiti dwar tnaqqis 
sostanzjali fiz-zokkor u/jew kontenut ta' 
xaħam, fejn dawn ma jkunux riflessi fi 
tnaqqis korrispondenti fil-kontenut ta' 
enerġija (espress f'kilojoules jew 
kilokaloriji) tal-prodott tal-ikel 
ikkonċernat, jistgħu jiġu interpretati 
bħala informazzjoni li tista' tqarraq bil-
konsumatur;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Wenn ein bestimmtes Lebensmittel A eine Zucker- und/oder Fettkonzentration aufweist, die 
unter der gesetzlich vorgeschriebenen Norm liegt, die für die Einstufung in die 
Lebensmittelkategorie „zucker-/fettarm“ erforderlich ist, und es gleichzeitig andere Zutaten 
enthält, die dessen Kaloriengehalt erhöhen (z. B. Kohlenhydrate wie Stärke oder Zusatzstoffe 
in Form von modifizierter Stärke), und wenn auf dem Markt ein vergleichbares Lebensmittel 
B existiert, bei dem diese Zutaten nicht verwendet werden, so kann der Hersteller des ersten 
Produkts es zu Marketingzwecken in die Lebensmittelkategorie „Diät“ einstufen, da das 
Lebensmittel keinen geringeren Kaloriengehalt aufweist.

Emenda 277
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-informazzjoni dwar l-ikel għandha 
tkun preċiża, ċara, u li tinftiehem malajr 

(2) L-informazzjoni dwar l-ikel għandha 
tkun preċiża, ċara, u li tinftiehem malajr 
mill-konsumatur. Il-kumitat li hemm 
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mill-konsumatur. referenza għalih fl-Artiklu 49(1) jista' 
jħejji lista' mhux eżawrjenti tad-
dikjarazzjonijiet u t-termini fi ħdan itt-
ifsira ta’ paragrafu 1, li l-użu tagħhom 
irid f’kull każ ikun projbit jew ristrett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tfittex li żżomm id-dispożizzjoni attwali fil-liġi tal-UE dwar l-ikel 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 
l-Istati Membri individwali jistgħu jilleġiżlaw u d-definizzjonijiet jistgħu faċilment ikunu 
differenti fl-Istati Membri u b'hekk jinħolqu ostakli għall-kummerċ fis-suq intern. 

Emenda 278
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-informazzjoni dwar l-ikel għandha 
tkun preċiża, ċara, u li tinftiehem malajr 
mill-konsumatur.

(2) L-informazzjoni dwar l-ikel għandha 
tkun preċiża, ċara, tinqara faċilment u li 
tinftiehem malajr mill-konsumatur.

Or. sv

Emenda 279
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Il-persuna responsabbli għall-
informazzjoni dwar l-ikel għandha tiżgura 
l-preżenza u l-eżattezza sostanzjali tal-
dettalji mogħtija.
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għandhom jivverifikaw li dawk ir-
rekwiżiti jintlaħqu.

Or. de

Begründung

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäfts- bzw. Einflussbereich liegen.
Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, muss die Formulierung des 
Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln (…) angepasst werden. Dieser Text 
und der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrollregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit 
ist es also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem 
gleichen Ansatz entsprechen und deutlicher formuliert sind, damit – wie von der Kommission 
im Erwägungsgrund 21 gewünscht – „es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften 
in diesem Rahmen kommt“.

Emenda 280
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda 281
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Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Sal-punt li l-attivitajiet tagħhom 
jaffettwaw l-informazzjoni dwar l-ikel fi 
ħdan in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
l-operaturi tan-negozju tal-ikel għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni pprovduta 
tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament.

Or. de

Emenda 282
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Jekk l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel isiru jafu li xi 
ikel ma jkunx konformi mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament, 
huma għandhom jaġixxu definittivament u 
b’mod proporzjonat għal dan.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament huwa maħsub sabiex jiġi żgurat tqassim ċar u proporzjonat tar-
responsabbiltajiet li jikkorrispondu mal-kompiti ta' kull operatur ta' negozju tal-ikel fil-katina 
tat-tqassim u l-forniment tal-ikel. Dan ifisser li l-operaturi ekonomiċi għandha f'kull każ ikunu 
responsabbli għall-osservazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali li jikkonċernaw l-isfera ta' 
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attività tagħhom fil-katina tal-provvista tal-ikel.

Emenda 283
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel għandhom 
jaġixxu b’attenzjoni biex jgħinu sabiex
jassiguraw, fi ħdan il-limiti ta’ l-attivitajiet
rispettivi tagħhom, il-konformità mar-
rekwiżiti ta’ informazzjoni dwar l-ikel 
applikabbli, b'mod partikolari billi 
joqogħdu lura milli jagħtu ikel li jafu jew 
jaħsbu, abbażi ta' l-informazzjoni li 
għandhom u bħala nies professjonali, li ma 
jikkonformax ma’ dawn ir-rekwiżiti.

Or. de

Emenda 284
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel biex jerġa’ jbiegħu jew 
ikompli jipproċessah, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 286
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

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

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

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Għandu jissaħħaħ id-dritt tal-konsumatur aħħari għall-informazzjoni. 

Emenda 287
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' (d) tfisser li l-operaturi ser ikunu obbligati li jibagħtu lill-operatur li jirċievi l-
ikel informazzjoni fuq il-kwantità ta' ċerti ingredjenti jew kategoriji ta' ingredjenti. L-
inklużjoni ta' (i) tfisser li l-operaturi ser ikunu obbligati li jittrasmettu informazzjoni dwar l-
oriġini ta' ċerti ingredjenti jew kategorija ta' ingredjenti. L-informazzjoni mitluba minn (d) u 
(i) hija meħtieġa sabiex tippermetti lill-operatur li jforni l-ikel lill-konsumatur finali biex 
jipprovdu l-informazzjoni obbligatorja speċifikata fl-Artikolu 9 (1) lill-konsumatur finali.
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Emenda 288
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
14(6), l-operaturi tan-negozju l-ikel 
għandhom jiżguraw li l-impriżi taħt il-
kontroll tagħhom ma jqassmux prodotti li 
ma jkunux ittikkettjati kif xieraq jew 
b’tikketti li ma jkunux jistgħu jinqraw.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi stabbilit li l-ebda oġġetti ma jiġu offruti għall-bejgħ b’tikkettjar li fih żbalji tal-
istampar jew li ma jkunx jinqara u b’hekk ixekkel il-kisba ta' informazzjoni mill-konsumaturi.

Emenda 289
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 6 – kliem ta' introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. sv
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Ġustifikazzjoni

Għandu jissaħħaħ id-dritt tal-konsumatur aħħari għall-informazzjoni.

Emenda 290
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 6 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwantità netta hija wkoll informazzjoni importanti li għandha tidher fuq l-ippakkjar ta' 
barra, kif ukoll dettalji marbuta ma’ kondizzjonijiet speċjali ta' ħżin jew kondizzjonijiet 
speċjali tal-użu. 

Emenda 291
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-isem ta’ l-ikel; a) l-isem ta’ l-ikel u/jew id-
denominazzjoni tal-bejgħ;

Or. it
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Emenda 292
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-kwantità netta ta’ l-ikel; e) il-kwantità netta ta’ l-ikel fil-ħin tal-
ippakkjar;

Or. en

Begründung

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing.

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Emenda 293
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

g) kwalunkwe kondizzjonijiet speċjali tal-
ħżin jew kondizzjonijiet dwar l-użu, 
inklużi d-dettalji dwar iż-żamma tal-
prodott wara li jinfetaħ; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Illum ħafna prodotti ma jsemmux iż-żmien li jistgħu jdumu jintużaw ladarba jinfetħu, u lanqas 
jekk għandhomx jinżammu f'temperatura partikolari, per eżempju. Dan għandu jiġi speċifikat 
għas-sikurezza tal-konsumatur.



PE431.051v01-00 64/102 AM\799895MT.doc

MT

Emenda 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) id-data ta' manifattura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tissodisfa l-iskop tar-regolament li l-konsumatur jingħata t-tagħrif xieraq dwar l-ikel li 
jikkonsma sabiex ikun jsita’ jagħmel għażliet infurmati, huwa essenzjali li l-konsumatur jiġi 
infurmat dwar id-data tal-manifattura.

Emenda 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus essenzjali li jiġi introdott l-obbligu li jiġi indikat il-produttur veru tal-ikel 
sabiex tingħata informazzjoni korretta lill-konsumaturi u għall-promozzjoni tal-kompetittività 
tal-industrija tal-ikel. L-assenza ta' dan l-obbligu matul is-snin ikkontribwiet għat-tixrid tal-
fenomenu ta' Private Label li taffettwa l-profitabilità tan-negozji u għalhekk thedded l-
eżistenza stess ta' kumpaniji fl-industrija agrikola tal-ikel.

Emenda 296
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Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isem tal-produttur u l-informazzjoni dwar min jippakkja huma importanti għall-
konsumaturi, speċjalment jekk il-prodott jinbiegħ taħt il-marka ta' supermarket.

Emenda 297
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ prodotti importati minn pajjiżi terzi huwa teħtieġ l-isem tal-importatur.

Emenda 298
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Numru dejjem jikber ta' konsumaturi jridu jkunu jafu minn fejn joriġina l-ikel tagħhom, 
għalhekk il-pajjiż ta' oriġini jew l-il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandhom ikunu meħtieġa 
għall-prodotti kollha b’ingredjent wieħed, inkluż, pereżempju, l-ħaruf, il-majjal, il-mogħoż, it-
tjur, il-prodotti tal-ħalib u l-lewż. Il-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' provenjenza tal-
informazzjoni tal-ikel għandhom japplikaw għall-varjazzjonijiet kollha tal-prodott tal-ikel, 
kemm jekk huma friski, iffriżati, fil-bottijiet jew ipproċessati minimalment b’mod ieħor.
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Emenda 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) il-post ta’ l-oriġini fejn jekk ma 
jingħatawx dawn id-dettalji l-konsumatur 
jista’ jiġi żgwidat dwar l-oriġini jew il-
provenjenza reali ta' l-ikel;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-oriġini tal-prodotti mhijiex rilevanti safejn 
dan iwassal għal spejjeż addizzjonali u kumplikazzjonijiet għall-provvista skont id-
disponibbiltà tal-materji primi.

Emenda 300

Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 i



PE431.051v01-00 68/102 AM\799895MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-post ta’ l-oriġini tal-prodott u l-ingredjenti prinċipali għandhom jingħataw fi kwalunkwe 
każ.

Emenda 301
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza għandu jingħata għal dawn li 
ġejjin: 
a) laħam,
b) tjur,
c) prodotti tal-ħalib,
d) frott frisk u ħaxix
u laħam u tjur meta użati bħala 
ingredjent f’ikel ipproċessat.
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Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti 
skond l-Artikolu 35(5);

Meta l-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta’ l-ikel ma jkunx l-istess 
bħal dak ta' ingredjent jew ta’ ingredjenti 
primarji tiegħu, il-pajjiż ta’ l-oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' dak/dawk l-
ingredjent(i) għandu jingħata wkoll.
Fil-każ tal-laħam u t-tjur l-indikazzjoni 
dwar il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post ta’ 
provenjenza tista’ tingħata bħala post 
uniku biss għall-annimali fejn dawn 
ikunu 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.
Għall-ikel kollu l-ieħor, sakemm ma' 
jkunx suġġett għal dispożizzjonijiet legali 
speċifiċi, il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post 
ta’ provenjenza għandu jingħata fejn jekk 
ma jingħatawx dawn id-dettalji l-
konsumatur jista’ jiġi żgwidat fir-rigward 
tal-materjal dwar il-pajjiż veru ta' l-oriġini 
ta' l-ikel jew il-post veru ta' provenjenza 
tiegħu, b'mod partikolari jekk l-
informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel jew 
it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' 
oriġini jew post differenti ta' provenjenza; 
f'każijiet bħal dawn l-indikazzjoni għandha 
tkun skond ir-regoli stipulati fl-
Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti 
skond l-Artikolu 35(5);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom dritt għall-informazzjoni, li għandha tinkludi l-informazzjoni kollha 
rigward mnejn jiġi l-ikel li jixtru. Hemm ammont ta’ interess kunsiderevoli dwar l-oriġini tal-
ikel u għalhekk huwa meħtieġ li r-rekwiżiti għat-tikkettjar obbligatorju jiġu estiżi.  
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Emenda 302
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza għandu jingħata għal dawn li 
ġejjin:
– laħam,
– tjur,
– prodotti tal-ħalib,
– frott frisk u ħaxix
u laħam u tjur meta użati bħala 
ingredjent f’ikel ipproċessat.

Meta l-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta’ l-ikel ma jkunx l-istess 
bħal dak ta' ingredjent jew ta’ ingredjenti 
primarji tiegħu, il-pajjiż ta’ l-oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' dak/dawk l-
ingredjent(i) għandu jingħata wkoll.
Fil-każ tal-laħam u t-tjur l-indikazzjoni 
dwar il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post ta’ 
provenjenza tista’ tingħata bħala post 
uniku biss għall-annimali fejn dawn 
ikunu 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.
Għall-ikel kollu l-ieħor, sakemm ma' 
jkunx suġġett għal dispożizzjonijiet legali 
speċifiċi, għandu jingħata l-pajjiż ta’ l-
oriġini jew il-post tal-provenjenza fejn 
jekk ma jingħatawx dawn id-dettalji l-
konsumatur jista’ jiġi żgwidat fir-rigward 
tal-materjal dwar il-pajjiż veru ta' l-oriġini 
ta' l-ikel jew il-post veru ta' provenjenza 
tiegħu, b'mod partikolari jekk l-
informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel jew 
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it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' 
oriġini jew post differenti ta' provenjenza; 
f'każijiet bħal dawn l-indikazzjoni għandha 
tkun skond ir-regoli stipulati fl-
Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti 
skond l-Artikolu 35(5);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom dritt għall-informazzjoni, li għandha tinkludi l-informazzjoni kollha 
rigward mnejn jiġi l-ikel li jixtru. Hemm ammont ta’ interess kunsiderevoli dwar l-oriġini tal-
ikel u għalhekk huwa meħtieġ li r-rekwiżiti għat-tikkettjar obbligatorju jiġu estiżi.  

Emenda 303
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza tal-laħam, il-ħut, il-frott u l-
ħaxix kollu mhux ipproċessat, u għal-
laħam, ħut u prodotti tal-ħalib 
ipproċessati, il-pajjiż jew il-post ta’ l-
oriġini li pproduċa l-materja prima 
agrarja prinċipali użata. L-indikazzjoni 
għandha tkun skond ir-regoli stipulati fl-
Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti skond 
l-Artikolu 35(5);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' trasparenza u biex jioġi evitat li konsumaturi jiġu imqarrqa, it-tikketti 
għandhom juru l-pajjiż ta' l-oriġini ta' l-annimali użati għall-produzzjoni tal-ikel, li 
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jippermetti lill-konsumaturi biex jagħmlu għażla infurmata. Kriterji simili għandhom 
japplikaw għal prodotti tal-ħut ipproċessat, bħas-salamun affumikat jew tal-kavjar fil-laned, 
sabiex jiġi evitat li l-konsumaturi jagħmlu suppożizzjonijiet foloz dwar l-oriġini tal-prodott.  
Din l-emenda tinkludi wkoll leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar l-ikel fir-rigward tal-ħut, il-
frott u l-ħaxix frisk fir-Regolament attwali.    

Emenda 304
Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 i 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) il-pajjiż ta’ l-oriġini ta' prodotti agrikoli 
mhux proċessati u, għall-prodotti tal-ikel 
ipproċessati, il-post tal-provenjenza tal-
materja prima agrikola ewlenija użata fl-
ipproċessar; l-indikazzjoni għandha tkun 
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 335(3) 
u (4) u dawk stabbiliti skond l-artikolu 35 
(5);

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ trasparenza, il-konsumaturi għandhom ikunu jafu l-provenjenza ta’ oġġett 
tal-ikel. Huwa d-dritt tal-konsumatur li jkun jaf minn fejn ikun ġej dak li juża biex ikun jista’ 
jagħmel għażla awtonoma u konxja, u minħabba l-fatt li fil-każ ta' prodotti pproċessati l-
postijiet fejn ikunu saru l-fażijiet tal-produzzjoni jistgħu jkunu differenti huwa xieraq li tkun 
żgurata t-traċċabilità tal-informazzjoni.

Emenda 305
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żidiet għad-dispożizzjoni applikabbli fil-mument mhumiex issostanzjati Dawn se jkollhom 
iktar kumplikazzjonijiet u spejjeż bħala konsegwenza, peress li l-provenjenza tal-materji primi 
fil-prattika tvarja skond id-disponibilità. L-ispejjeż żejda se jkollhom iġorruhom il-
konsumaturi. Peress li l-provenjenza għandha tingħata mingħajr eċċezzjonijiet fil-każijiet 
kollha, fejn jekk ma jsirx dan il-konsumaturi jiġu mqarrqa, ma jeżisti konsegwentement l-ebda 
valur miżjud għall-konsumaturi. Il-proposta hawnhekk tmur kontra l-iskop ta’ simplifikazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni.



PE431.051v01-00 74/102 AM\799895MT.doc

MT

Emenda 306
Carl Schlyter

Proposta għal regolament 
Artikolu 9 – paragrafu 1 i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 307
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-konsumatur ikun jista’ jagħmel għażla infurmata huwa importanti li huwa jkun jaf l-
oriġini tal-ingredjent ewlieni li ntuża fl-ikel ipproċessat.

Emenda 308
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żidiet għad-dispożizzjoni attwali mhumiex appoġġjati għax se jikkawżaw kumplikazzjoni u 
spejjeż żejda peress li s-sors tal-materja prima ma jistax jiġi identifikat skond id-disponibilità. 
L-ispiża addizzjonali se jkollha tinġarr mill-konsumaturi.
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Emenda 309
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) tagħrif dwar il-post ta’ l-oriġini u l-
provenjenza tal-prodott u tal-ingredjenti li 
jiddeterminaw il-valur tiegħu;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur dejjem qed jitlob aktar informazzjoni preċiża rigward l-oriġini tal-prodotti u l-
ingredjenti li jiddeterminaw il-valur tagħhom (b’mod partikolari l-prodotti tal-laħam u tal-
ħut) biex jagħmlu l-għażla tax-xiri. Din il-ħtieġa għandha tiġi kkunsidrata. Lista ta’ prodotti 
li għaliha din l-informazzjoni hija obbligatorja għandha tiġi sottomessa fil-proċedura 
regolatorja.

Emenda 310
János Áder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) Jekk xi stadju tal-produzzjoni tal-ikel 
ikun seħħ barra mill-Komunità, il-pajjiż li 
fih jinsab il-post fejn tkun saret din il-
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parti ta’ l-ipproċessar; 

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Ħafna drabi jiġri li, għal raġunijiet ekonomiċi partikolari, stadju partikolari tal-produzzjoni 
tal-ikel iseħħ barra mill-Komunità.  Il-konsumaturi jistgħu, madankollu, ikunu mqarrqa jekk 
it-tikketta jew il-parti esterna tal-prodott twassal lill-konsumatur biex jikkonkludi li mhux biss 
il-post ta’ l-oriġini imma anki l-post fejn ġie pproċessat jinsab fil-Komunità.

Emenda 311
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) fir-rigward tal-laħam u l-ikel li jkun 
fih il-laħam, il-post tat-twelid, tat-trobbija 
u l-qatla skond l-Artikolu 2(3);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ tal-laħam m’għandux jiġi indikat biss post wieħed ta’ oriġini, jekk il-postijiet fejn il-
bhima titwieled, titrabba u tinqatel ikunu differenti. L-istħarriġ juri li l-post fejn l-annimali 
jkunu twieldu, trabbew u nqatlu hu ta’ importanza kbira għall-konsumaturi, jekk ikunu jridu 
jevitaw it-trasport tal-annimali.

Emenda 312
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) Għal laħam ieħor apparti ċ-ċanga u l-
vitella fuq it-tikketta għandhom jingħataw 
id-dettalji li ġejjin:
i) l-Istat Membru jew il-pajjiż terz fejn 
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twieled l-annimal,
ii) l-Istati Membri jew pajjiżi terzi fejn l-
annimal issemmen,
iii) l-Istat Membru jew il-pajjiż terz fejn l-
annimal inqatel,
jekk l-annimal li minnu ġej il-laħam 
twieled, trabba jew inqatel
i) fl-istess Stat Membru, it-tagħrif jista’ 
jkun   ifformulat kif ġej: “Oriġini: (isem 
ta’ l-Istat Membru)”;
ii) fl-istess pajjiż terz, it-tagħrif jista’ jkun   
ifformulat kif ġej: “Oriġini: (isem tal-
pajjiż terz)”.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Partikolarment fil-każ tal-laħam il-konsumatur għandu aspettattiva għolja rigward l-oriġini. 
Dan il-fattur għandu jiġi kkunsidrat permezz tal-fatt li l-fażijiet essenzjali fil-każ tal-laħam (it-
twelid, it-tismin, il-qtil) huma ċari u rintraċċabbli.

Emenda 313
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) fil-każ ta’ prodotti ta’ l-ikel 
ipproċessati, il-pajjiż ta' l-oriġini ta’ l-
ingredjent prinċipali;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Aktar ċarezza u trasparenza fl-informazzjoni għall-konsumatur. Il-parti l-kbira tal-
konsumaturi jagħtu importanza sinifikattiva lill-għoti ta’ informazzjoni bħal din.

Emenda 314
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George Lyon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) Il-pajjiż ta’ l-oriġini fil-każ ta’ ċerti 
prodotti primarji, bi proċedura li timxi 
kull każ għalih, u wara konsultazzjoni 
ma’ dawk kollha involuti fis-setturi 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tal-pajjiż ta’kl-oriġini fuq it-tikketta huwa diġà obbligatorju għal ċerti prodotti 
(pereżempju fil-każ taċ-ċanga) fejn ġiet meqjusa neċessarja għal raġunijiet ta’ traċċabilità u 
ta’ sikurezza. Madankollu, jista’ jkun hemm prodotti oħra li ħaqqhom l-istess trattament. Din 
il-possibilità għandha tibqa’ disponibbli. Barra minn hekk, dan jirrefletti l-aspettattivi tal-
konsumaturi f’ċerti setturi tal-ikel. 

Emenda 315
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

j) struzzjonijiet dwar l-użu, li jinkludu 
wkoll informazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet tal-ħżin kif ukoll dwar 
kemm żmien jista’ jinżamm l-ikel wara li 
jkun infetaħ l-imballaġġ meta jkun 
impossibli li l-ikel jintuża’ kif suppost 
mingħajr din l-informazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni obbligatorja dwar il-ħżin kif ukoll l-informazzjoni dwar kif il-prodott għandu 
jiġi trattat jew maħżun wara li jinfetaħ hija partikolarment meħtieġa fil-każ ta’ prodotti li 
għandhom jinżammu fil-kesħa u li għalhekk huma sensittivi mikrobioloġikament.
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Emenda 316
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

la) sa liema punt (espress bħala 
persentaġġ) l-operatur tan-negozju tal-
ikel li ismu huwa indikat fuq it-tikketta 
jiggarantixxi li l-prattiki li ġejjin ma 
kinux preżenti fil-katina tal-provvista ta’ 
l-ikel:
(1) xogħol mit-tfal, kif definit fl-Artikolu 2 
tal-Patt 138 tal-ILO;
(2) xogħol furzat, kif definit fl-Artikolu 2 
tal-Patt 29 tal-ILO;
(3) diskriminazzjoni, kif definita fl-
Artikolu 1 tal-Patt 111 tal-ILO;
(4) ksur tal-libertà ta’ assoċjazzjoni, kif 
definit fl-Artikolu 2 tal-Patt 87 tal-ILO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' tħassib serju għal ħafna konsumaturi li jkunu jafu jekk l-ikel tagħhom ikunx ġie 
prodott taħt kundizzjonijiet bħal xogħol tat-tfal, xogħol furzat, id-diskriminazzjoni, jew il-
vjolazzjoni tal-libertà ta’ assoċjazzjoni. Għalhekk, il-produtturi għandhom ikunu obbligati li 
jindikaw fuq it-tikketta l-punt sa fejn dawn jistgħu jiggarantixxu n-nuqqas ta' tali prattiki. 
Meta l-ebda garanzija ma’ tista’ tingħata dwar in-nuqqas ta’ tali prattiki, il-persentaġġ ikun 
0.

Emenda 317
Richard Seeber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

la) għal ikel mhux ipproċessat, il-post ta’ 
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l-oriġini u tal-provenjenza. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur dejjem qed jitlob aktar informazzjoni preċiża rigward l-oriġini tal-prodotti 
mhux ipproċessati (b’mod partikolari fil-każ tal-ħalib u l-laħam) biex jagħmel l-għażla tax-
xiri. Din il-ħtieġa għandha tiġi kkunsidrata.

Emenda 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Derogi għall-mikro-intrapriżi
Prodotti manifatturati b’mod artiġjanali 
minn mikro-intrapriżi għandhom jiġu 
eżentati mir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 
9(1)(l). Huma jistgħu wkoll ikunu eżentati 
mir-rekwiżiti dwar tagħrif stabbiliti fl-
Artikolu 9(1)(a) sa (k) jekk il-prodotti 
jkunu mibjugħa fil-post tal-produzzjoni u 
l-istaff tal-bejgħ ikun kapaċi jipprovdi l-
informazzjoni fuq talba.  
Alternattivament, it-tagħrif jista' jingħata 
wkoll permezz ta' tikketti fuq l-ixkafef. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu aċċettati derogi għal mikro-intrapriżi li jagħmlu prodotti b’mod artiġjanali.

Emenda 319
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni tista' temenda l-
Anness III. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(4).

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Tibdiliet fl-elementi obbligatorji tat-tikkettjar mhumiex “elementi mhux essenzjali”.

Emenda 320
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ikel mhux ippakkjat m'għandux jaqa' taħt dan ir-regolament.

Emenda 321
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-
lest, għandhom japplikaw id-

(4) Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-
lest, għandhom japplikaw id-
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dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 41. dispożizzjonijiet li ġejjin:
a) Fejn prodotti ta’ l-ikel huma offruti 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew lil 
caterers tal-massa mingħajr ma jkunu 
ppakkjati bil-lest, jew fejn oġġetti ta' l-ikel 
jiġu ppakkjati fuq il-post fejn jinbiegħu 
fuq talba tal-konsumatur jew ikunu 
ppakkjati bil-lest għall-bejgħ dirett, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli dettaljati 
dwar jekk id-dettalji speċifikati fl-
Artikolu 9 u 10 għandhomx jintwerew u 
kif dan għandu jsir.
b) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma jirrikjedux il-forniment ta' wħud mid-
dettalji msemmija fil-paragrafu 1, ħlief id-
dettalji skond l-Artikolu 9(1)(c), sakemm 
il-konsumatur jew il-caterers tal-massa 
jirċievu informazzjoni suffiċjenti.
c) L-Istati Membri għandhom 
jikkomumikaw lill-Kummissjoni t-test tal-
miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
mingħajr dewmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 322
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-diffikultajiet inerenti tat-tikkettjar ta’ l-ikel mhux ippakkjat bil-lest, inkluż dak li 
jinbiegħ fl-istabbiliment kbar tal-catering, dan l-ikel għandu jkun eżentat mid-dettalji 
obbligatorji tat-tikkettjar, ħlief għall-informazzjoni dwar l-allerġeni.

Emenda 323
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta b'tipa leġġibbli 
u bi qbil mal-kriterji li ġejjin, billi jittieħed 
l-għoli tal-ittra “x” bħala standard):.

– mill-inqas 1mm fuq pakketti jew 
kontenituri li l-akbar wiċċ jew tikketta 
tagħhom li jiġu stampati jkollhom erja ta' 
bejn 25 u 75 cm2;
– mill-inqas 1.4mm fuq pakketti jew 
kontenituri li l-akbar wiċċ jew tikketta 
tagħhom ikollhom erja ta' aktar minn 
75cm2 .

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Daqs minimu ta' 3 mm għat-tipa jżid id-daqs tal-pakkett, xi ħaġa li tmur kontra l-objettivi 
ambjentali. Daqs ftit iżgħar huwa biżżejjed għall-maġġoranza tal-konsumaturi, sakemm jiġu 
applikati kundizzjonijiet stretti dwar il-leġġibilità tal-kliem.
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Emenda 324
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafi 1 u 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(1a) Il-Kummissjoni ewropea għandha 
tfassal
linji gwida dwar il-leġġibilità, b'ħidma 
mar-rappreżentanti tal-gruppi interessati 
rilevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-leġġibilità tat-tikketta tiddependi minn numru ta’ elementi, fost l-oħrajn it-tipa u d-daqs 
tagħha, il-kulur, il-kuntrast, il-ħxuna tal-istampar, eċċ. Jekk jiġi kkunsidrat element wieħed 
biss minn dawn, dan ma jkunx biżżejjed biex tkun iggarantita l-leġġibilità. Daqs minimu tat-
tipa ta’ 3mm mhuwiex prattikabbli. Tikketti akbar iwasslu għal imballaġġ akbar u 
konsegwentement għal aktar tniġġis ta’ l-ambjent.
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Emenda 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Wara proċedura ta’ konsultazzjoni mar-
rappreżentanti tal-gruppi ta’ interess 
relevanti, il-Kummissjoni tista’ tipproponi 
linji gwida dwar il-leġibilità tal-
informazzjoni dwar l-ikel għall-
konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġibilità tat-tikketti tal-ikel tiddependi minn ħafna elementi, mhux biss il-kobor tat-tipa. 
Tipa minima ta’ 3mm tagħmilha impossibbli sabiex ċerti pakketti juru l-informazzjoni 
obbligatorja kollha, b’mod partikolari fil-każ ta’ tikketti b’lingwi differernti.  Ċerti pakketti, 
konsegwentement, ikollhom ikunu akbar; u dan imur kontra l-objettiv ta’ tnaqqis ta’ skart. Il-
Kummissjoni, madankollu, għandha tinkoraġġixxi li jiġu żviluppati linji gwida dwar il-
leġibilità tal-informazzjoni fuq it-tikketti. 



AM\799895MT.doc 87/102 PE431.051v01-00

MT

Emenda 326
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett f’furmat li jinqara b’mod ċar, u 
b’kuntrast sinifkattiv bejn il-kliem 
stampati u l-isfond u b’tipa ta’ għoli-x ta’ 
mill-inqas 1.2mm.

Fatturi oħra li għandhom jiġu meqjusa 
biex tiġi żgurata l-leġibilità tal-
informazzjoni dwar l-ikel huma: 
i) il-layout tat-test, 
ii) l-istil, 
iii) il-kobor,
iv) il-kulur tat-tipa tat-test,
v) il-kulur ta’ l-isfond, 
vi) il-pakkett u l-istampar, kif ukoll
vii) id-distanza l-angolu tal-vista. 
il-Kummissjoni għandha tfassal regoli li 
jispeċifikaw kif dawn l-elementi 
għandhom jiġu applikati biex tiġi żgurata 
l-leġibilità tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għall-konsumaturi bi qbil mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni fuq il-pakkett għandha tinqara b’mod ċar għall-konsumaturi sabiex tkun 
tista’ tipprovdilhom informazzjoni. Biex jiġi ċċarat x’qies għandu jkollha t-tipa, għandu jiġi 
adottat għoli-x (ir-referenza użata tipikament hija l-għoli tal-ittra x meta stampata bħala ittra 
żgħira).  It-tagħrif li jidher fuq il-pakketti kollha, hu x'inhu d-daqs tagħhom, għandu jkun 
jista' jinqara ċar mill-konsumaturi, inkella għalxejn isir.
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Emenda 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), id-dettalji 
obbligatorji elenkati fl-Artikolu 9(1) 
għandhom jiġu stampati fuq il-pakkett jew 
fuq it-tikketta b’mod li jinqara b’mod ċar, 
permezz tal-użu tat-tipa, il-kulur tagħha u 
l-kuntrast.

Wara proċedura ta’ konsultazzjoni mal-
gruppi ta’ interess relevanti, il-
Kummissjoni għandha tfassal regoli 
obbligatorji li jirregolaw il-leġibilità ta’ l-
informazzjoni dwar l-ikel għall-
konsumaturi. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Begründung

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

Emenda 328
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
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Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-Artikolu 
9(1) għandhom jiġu stampati fuq il-pakkett 
f’furmat li jinqara b’mod ċar, li ma jħalli 
l-ebda possibilità li l-konsumatur jiġi 
mqarraq.

Fatturi li għandhom jiġu meqjusa biex 
tiġi żgurata l-leġibilità tal-informazzjoni 
dwar l-ikel huma l-layout tat-test, l-istil, 
it-tipa u l-kulur tagħha, il-kulur ta’ l-
isfond, il-pakkett u l-istampar kif ukoll id-
distanza u l-angolu tal-vista.
il-Kummissjoni għandha tfassal regoli 
b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi ewropej u ma’ dawk 
involuti li jispeċifikaw kif kull wieħed 
minn dawn l-elementi għandhom jiġu 
applikati biex tiġi żgurata l-leġibilità tal-
informazzjoni dwar l-ikel għall-
konsumaturi. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni kollha fuq it-tikketta għandha tkun viżibbli faċilment, tinqara b’mod ċar u ma 
tqarraqx lill-konsumaturi, sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażla informata.  

Emenda 329
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
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Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 1.5 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 330
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f’furmat li 
jinqara b’mod ċar, u b’kuntrast sinifkattiv 
bejn l-istampar u l-isfond u b’tipa ta’ 
għoli-x ta’ mill-inqas 1.2mm.

Fatturi oħra li għandhom jiġu meqjusa 
biex tiġi żgurata l-leġibilità tal-
informazzjoni dwar l-ikel huma: 
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i) il-lay-out tat-test,

ii) l-istil, 
iii) il-kobor, 
iv) il-kulur tat-tipa tat-test, 
v) il-kulur ta’ l-isfond,
vi) il-pakkett u l-istampar, kif ukoll
vii) vii) id-distanza u l-angolu tal-vista. 
il-Kummissjoni għandha tfassal regoli li 
jispeċifikaw kif dawn l-elementi 
għandhom jiġu applikati biex tiġi żgurata 
l-leġibilità tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għall-konsumaturi bi qbil mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni fuq il-pakkett għandha tinqara b’mod ċar għall-konsumaturi sabiex tkun 
tista’ tipprovdilhom informazzjoni. Biex jiġi ċċarat x’qies għandu jkollha t-tipa, għandu jiġi 
adottat l-hekk imsejjaħ għoli-x (ir-referenza użata tipikament hija l-għoli tal-ittra x meta 
stampata bħala ittra żgħira).  It-tagħrif li jidher fuq il-pakketti kollha, hu x'inhu d-daqs 
tagħhom, għandu jkun jista' jinqara ċar mill-konsumaturi, inkella għalxejn isir.

Emenda 331
Bernadette Vergnaud

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiġi żgurat kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond u li 
jkunu faċilment viżibbli, leġibbli b'mod 
ċar u li ma jkunux jistgħu jitħassru.

Or. fr
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Emenda 332
Glenis Willmott

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-rekwiżiti dwar id-daqs minimu tat-
tipa msemmi fil-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal ikel li jaqa’ 
taħt id-Direttiva tal-Kummissjoni 
1999/21/KE tal-25 ta' Marzu 1999 dwar 
ikel dietetikugħal skopijiet mediċi speċjali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikel Dietetiku għal Skopijiet Mediċi Speċjali (FSMP) għandu ħtiġijiet obbligatorji 
addizzjonali estensivi fuq dawk speċifikati fl-Artikolu 9(1) tar-regolament propost u anki 
pakketti relattivament kbir mhux se jkunu jistgħu jinkludu t-testi kollha obbligatorji bid-daqs 
tal-font minimu li qed jiġi propost. It-tikketti FSMP jiġu sottomessi lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri b’notifika u l-leġibilità tista’ tiġi eżaminata jekk id-deroga tintuża mill-
manifattur.  

Emenda 333
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) Id-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(e) u (k), minn naħa, u d-dettalji elenkati 
fl-Artikolu 9(1)(c),(f),(g) u (j,) min-naħa 
l-oħra, għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni kollha marbuta mas-saħħa (l-allerġeni, id-data limitu tal-konsum, il-
kundizzjonijiet ta’ preservazzjoni u l-mod tal-użu) għandha tidher fl-istess parti viżiva. 
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Emenda 334
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) il-Kummissjoni għandha tfassal regoli 
b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi Ewropej u ma’ dawk 
involuti, regoli li jispeċifikaw kif l-
elementi msemmija fl-Artikolu 14(1) 
għandhom jiġu applikati biex tiġi żgurata 
l-leġibilità tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għall-konsumaturi għall-pakketti jew 
kontenituri b’superfiċi limitat ħafna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 335
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 336
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 10 
ċm2, sakemm ikun żgurat li l-
informazzjoni hi leġġibbli jew teżisti f’xi 
format ieħor li jkun disponibbli b’mod 
faċli għall-konsumatur.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur qed tipproponi li l-eċċezzjoni tkun direttament eliminata. Madankollu, qed 
iżżomm it-test tal-proposta tal-Kummissjoni biż-żieda ta’ garanzija li tikkonċerna l-
informazzjoni għall-konsumatur.

Emenda 337
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom li jista jiġi stampat għandu erja 
ta’ inqas minn 25cm2. Jistgħu jiġu 
introdotti dispożizzjonijiet nazzjonali 
partikolari għal dawn il-kategoriji ta’ 
imballaġġ jew ta’ kontenituri fil-każ tal-
Istati Membri li jkollhom diversi lingwi 
uffiċjali.

Or. fr
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Emenda 338
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(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 25cm2. 
Jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
nazzjonali speċifiċi fil-każ ta' Stati 
Membri li għandhom iktar minn lingwa 
uffiċjali waħda.

Or. en

Emenda 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti dwar id-daqs minimu tat-tipa 
skod il-paragrafu 1 ma għandhomx 
japplikaw għal ikel li jaqa’ taħt id-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE tal-
25 ta' Marzu 1999 dwar ikel dietetiku għal 
skopijiet mediċi speċjali.

Or. fr

Begründung

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
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de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté).
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Emenda 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 - subparagrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti għad-daqs minimu tat-tipa 
skond il-paragrafu 1 ma japplikax għall-
formulae tat-trabi, tal-prosegwiment u 
ikel ta’ diversifikazzjoni maħsub għat-
trabi u t-tfal iż-żgħar li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/EC tal-22 
Diċembru 2006 dwar formuli tat-trabi u 
formuli ta' prosegwiment u d-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta' 
Diċembru 2006 dwar ikel ipproċessat 
b’bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi 
u t-tfal iż-żgħar. 

Or. fr

Begründung

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.
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Emenda 341
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) L-informazzjoni obbligatorja dwar l-
ikel għandha tiġi mmarkata f’post li jkun, 
b’tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara 
sew u, fejn jixraq, ma titħassarx. 
M’għandhiex tkun moħbija bl-ebda mod, 
mgħottija, jew imfixkla b'xi kitba oħra jew 
stampi jew xi materjal ieħor li jintervjeni 
jew mill-pakkett ta’ l-ikel stess, bħal, 
pereżempju, xi tiwi bil-kolla tal-pakkett. 

Or. sv

Emenda 342
János Áder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-indikazzjoni tad-dettalji 
obbligatorji m'għandhiex twassal biex 
jiżdied id-daqs u/jew il-volum tal-materjal 
tal-pakkett u/jew tal-kontenitur ta’ l-ikel.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni obbligatorja ta’ l-informazzjoni tista’ twassal lill-operaturi tas-suq biex 
ibiddlu l-kwantità tal-imballaġġ.  Dan imur kontra l-prinċipju tal-prevenzjoni li hu l-bażi tar-
regoli tal-immaniġġjar tal-iskart tal-Unjoni Ewropea. 

Emenda 343
Karin Kadenbach

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fil-każ ta’ prodotti mhux ippakkjati 
bil-lest, l-informazzjoni obbligatorja 
għandha tingħata bil-miktub. L-
informazzjoni tista’ tingħata permezz ta’ 
biljetti, fuq fuljetti informattivi fost 
affarijiet oħra, iżda għandhom ikunu 
disponibbli fil-punt tal-bejgħ u jkunu 
faċilment aċċessibbli għall-konsumaturi. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa oġġettivament ġustifikabbli li, bħala prinċipju, anki fil-każ ta’ prodotti mingħajr 
imballaġġ l-informazzjoni obbligatorja tkun disponibbli għall-konsumaturi.

Emenda 344
János Áder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) It-tikketti użati biex jindikaw 
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
m’għandhomx ikunu magħmula minn 
materjal li b’mod sinjifikanti jfixkel jew 
ma’ jħallix l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ 
tal-materjal ta’ l-imballaġġ u/jew tal-
kontenitur ta’ l-ikel.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mar-regoli tal-immaniġġjar tal-iskart tal-Unjoni Ewropea, jeħtieġ isiru sforzi li 
jiżguraw li l-materjal tal-imballaġġ jerġa' jintuża jew jiġi riċiklat kemm jista' jkun possibbli. 
Jekk it-tikketti jsiru minn materjal li jkun differenti minn dak użat għall-imballaġġ dan jista' 
jfixkel b'mod konsiderevoli l-immaniġġjar kif suppost ta' l-iskart.
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Emenda 345
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) l-informazzjoni stipulata fl-Artikoli 9 u 
29 għandha tkun disponibbli fuq talba tal-
konsumaturi qabel ma tiġi konkluża x-
xirja u tista’ tidher fuq il-materjal li 
jappoġġja l-bejgħ mill-bogħod jew tingħata 
b’mezzi oħra adattati;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tibdil regolari fil-kompożizzjoni tal-prodott, per eżempju tnaqqis fil-kontenut ta' melħ u s-
sostituzzjoni ta' xaħam jagħmluha prattikament impossibbli li tingħata informazzjoni 
aġġornata dwar il-materjal li jgħin il-bejgħ mill-bogħod. katalogi u fuljetti huma l-metodi l-
aktar komuni bħala metodi ta’ bejgħ mill-bogħd, l-aktar fost l-impriżi żgħar u medji. 
Minbarra l-ispejjeż kunsiderevoli involuti, din il-proposta tirriżulta fit-tniġġiż ambjentali 
sostanzjali, peress li l-katalgi jeħtieġu fil-futur erba' darbiet il-volum tal-karti sabiex 
japplikaw ir-rekwiżiti ta' informazzjoni obbligatorja.
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Emenda 346
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Geänderter Text

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 347
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħlief għad-data ta' skadenza minima għal kemm l-ikel jibqa' tajjeb, li ma tistax tingħata bil-
quddiem, l-ikel fornut permezz tal-bejgħ mill-bogħod għandu jissodisfa l-istess rekwiżiti dwar 
it-tagħrif bħall-ikel mibjugħ fil-ħwienet.
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Emenda 348
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

l-informazzjoni obbligatorja dwar oġġetti tal-ikel 9jiġifieri d-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) 
u d-dettalji addizzjonali għal ċerti kategoriji ta' ikel skond l-Anness III) għandhom ikunu 
disponibbli qabel il-konklużjoni tal-kuntratt tax-xiri.  Din l-emenda għandha tiżgura li fil-każ 
ta’ bejgħ bid-distanza, l-informazzjoni obbligatorja kollha inkluża l-informazzjoni meħtieġa 
mill-Artikolu 9(1) punti (d), (f), (g), (h) u (k) se jkunu disponibbli wkoll meta l-bejgħ ikun ġie 
konkluż.

Emenda 349
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 9(2), l-informazzjoni obbligatorja 
ta' l-ikel għandha tidher fil-lingwi uffiċjali 
ta’ l-Istati Membri fejn ikel qed jiġi 
kkummerċjalizzat u snintetizzata b’mod li 
tkun komprensibbli għall-konsumatur 
medju.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-lingwi uffiċjali huwa strument li jiggarantixxi bl-aktar mod ċert li l-konsumaturi 
jifhmu l-informazzjoni.
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