
AM\800408MT.doc PE431.137v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2008/0028(COD)

22.12.2009

EMENDI
350 - 501

Abbozz ta' rapport
Renate Sommer
(PE430.616v01-00)

L-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi

Proposta għal regolament
(COM(2008)0040 – C7-0052/2008 – 2008/0028(COD))



PE431.137v01-00 2/121 AM\800408MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\800408MT.doc 3/121 PE431.137v01-00

MT

Emenda 350
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fi ħdan it-territorju tagħhom stess, l-
Istati Membri li fihom jinbiegħ l-ikel 
jistgħu jistipulaw li d-dettalji għandhom 
ikunu b’xi waħda mil-lingwa jew lingwi 
uffiċjali tal-Komunità. Dan ir-rekwiżit, 
ma jistax, madankollu, jipprevjeni li l-
informazzjoni obbligatorja, minflok, 
tingħata f'lingwi uffiċjali oħra tal-
Komunità li jistgħu faċilment jinftiehmu 
mill-konsumaturi fl-Istati Membri in 
kwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li informazzjoni obbligatorja fuq oġġetti tal-ikel għandha tingħata f'lingwa li l-
konsumaturi jifhmu, ir-regoli m'għandhomx iħarbtu l-moviment ħieles tal-oġġetti. Ir-regoli 
tal-lingwa għandhom ikunu flessibbli biżżejjed li jkunu jippermettu lill-konsumaturi li jirċievu 
l-informazzjoni f'lingwa li jistgħu jifhmuha mingħajr diffikultà. Il-każistika tal-ECJ appoġġjat 
din il-flessibilità.
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Emenda 351
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 352
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-kontenut ta' enerġija f'ikel partikolari hija waħda essenzjali u tista' 
tkun determinanti għal deċiżjoni infurmata ta' xiri. Għandu jkun possibbli l-għoti ta’ dettalji 
addizzjonali volontarji mill-manifattur.

Emenda 353
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) u fl-Artikolu 
29(1)(a) għandhom ikunu obbligatorji fuq 
il-pakkett jew it-tikketta. B’danakollu, il-
għoti tad-dettalji kollha skont it-termini 
tal-Artikolu 9(1) permezz tal-Internet 
għandu jkun tassattiv u l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli fil-punt tal-
akkwist.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika ta’ AM 106 mir-Rapporteur. Il-fatt li prodott huwa ta' daqs żgħir ma jiġġustifikax 
in-nuqqas tad-dikjarazzjoni obbligatorja skont l-Artikolu 9. L-informazzjoni għandha tkun 
disponibbli bl-internet.

Emenda 354
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-

2. Fil-każ tal-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ stampabbli tagħhom fih erja 
ta’ inqas minn 100 cm2 d-dettalji biss 
elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) 
għandhom ikunu obbligatorji fuq il-pakkett 



PE431.137v01-00 6/121 AM\800408MT.doc

MT

tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta 
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

jew it-tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta 
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex l-ippakkjar ikun faċli li jinqara, jeħtieġ li jkun hemm eżenzjoni għal kobor ta' wiċċ li fih 
erja sa 100cm² u mhux biss sa 10cm². Ngħidu aħna, bar għandu erja stampabbli ta’ 70 cm2.

Emenda 355
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 14(4), il-każ tal-ippakkjar jew ta’ 
kontenituri li l-ikbar wiċċ tagħhom ikun fih 
erja ta’ inqas minn 25ċm2 d-dettalji biss 
elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), (b), (c), (e) u 
(f) għandhom ikunu obbligatorji fuq il-
pakkett jew it-tikketta. Sabiex jingħelbu l-
problemi dwar il-leġġibilità, id-dettalji 
msemmija fl-Artikolu 9(1)(b) għandhom 
jiġu provduti wkoll b’mezzi oħra jew 
għandhom ikunu disponibbli meta 
jitlobhom il-konsumatur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' ingredjenti għandha dejjem tkun indikata, ikun x'ikun id-daqs tal-pakkett.
Madankollu, peress li l-applikazzjoni tal-Artikolu 14(4) ma tiggarantixxix l-aħjar leġibilità 
possibbli għall-konsumaturi, l-informazzjoni għandha tingħata wkoll b'mezzi oħra.
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Emenda 356
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ stampabbli tagħhom fih 
erja ta’ inqas minn 80 cm2 d-dettalji biss 
elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) u 
l-Artikolu 29(1)(a) għandhom ikunu 
obbligatorji fuq il-pakkett jew it-tikketta.
Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1) (b) 
għandhom jiġu provduta b’mezzi oħra jew 
għandhom ikunu disponibbli meta 
jitlobhom il-konsumatur.

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-derogi għandhom japplikaw għad-daqs ta’ pakkett ta’ 80 cm2.  B’danakollu, il-kontenut 
enerġetiku għandu dejjem ikun indikat.

Emenda 357
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 358
Carl Schlyter f'isem il-grupp tal-Ħodor/EFA, Kartika Tamara Liotard f'isem il-grupp 
GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 9 u 
29 ma għandhiex tkun tassattiva għall-
ikel provdut mill-caterers tal-massa skont 
it-tifsira mogħtija fl-Artikolu 2(2)(d).
B’danakollu, id-dettalji msemmijin fl-
Artikolu 9(1)(a), (b), (c) u (i) għandhom 
jingħataw jekk jintalbu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifika tal-emenda rispettiva mir-Rapporteur. Il-caterers tal-massa għandhom ikunu 
eżentati mir-rekwiżiti tal-informazzjoni ġenerali; b’danakollu, għandhom ikunu jistgħu, jekk 
jintalbu, jagħtu informazzjoni dwar l-isem, l-ingredjenti, l-allerġeni u l-pajjiż oriġinarju tal-
komponenti użati.
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Emenda 359
Renate Sommer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dettalji msemmijin fl-Artikoli 9 u 29 
ma għandhomx – bl-eċċezzjoni tal-
Artikolu 9(1)(c) – ikunu tassattivi għall-
prodotti mhux ippakkjati minn qabel u 
għall-prodotti provduti mill-caterers 
għall-massa skont it-tifsira tal-Artikolu 
2(2)(d).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Emenda 360
Carl Schlyter il-grupp tal-Ħodor/EFA, Kartika Tamara Liotard f'isem il-grupp 
GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-katini ta’ postijiet tal-ikel fast food li 
jservu ikel standardizzat għandhom 
jindikaw id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 
9(1)(a), (b), (c), (i) u (l) fuq il-pakkett tal-
ikel.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-caterers għall-massa li jservu ikel standardizzat, ngħidu aħna l-katini ta’ postijiet tal-ikel 
fast food, għandhom jagħtu l-informazzjoni segwenti fuq il-pakkett: l-isem, l-ingredjenti, l-
allergeni, u l-pajjiżi oriġinarju tal-ikel, kif ukoll id-dikjarazzjoni nutrizzjonali.

Emenda 361
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-
prodotti ġejjin minn annimali li ntgħalfu 
għalf ġenetikament modifikat skont ir-
Regolament (KE) Nru 1829/2003, il-kliem 
'minn annimali mitmugħa għalf 
modifikat ġenetikament' għandhom 
jidhru fil-lista ta’ ingredjenti msemmija 
fl-Artikolu 19 eżatt wara l-ingredjent(i) 
kkonċernat(i). Fejn ma jkunx hemm lista 
ta’ ingredjenti, il-kliem 'manifatturat
minn annimali mitmugħa għalf modifikat 
ġenetikament' għandhom jidhru ċari fuq 
it-tikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu mnejn li l-konsumaturi jkunu jixtiequ jafu jekk l-ikel ikunx ġie prodott bl-użu ta’ għalf 
modifikat ġenetikament. Hemm qabża ċara bejn id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-ikel 
prodott mill-annimali mgħallfa l-għalf ġenetikament modifikat billi l-Premessa 16 tar-
Regolament 1829/2003 jeskludi tali prodotti mir-rekwiżit tat-tikkettar.

Emenda 362



AM\800408MT.doc 11/121 PE431.137v01-00

MT

Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Għall-prodotti li jkun fihom il-bajd 
jew prodotti ġejjin mill-bajd, it-termini 
msemmijin fl-Anness I għar-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 557/2007 
għandhom ikunu miżjudin fil-parentesi 
wara l-ingredjent rispettiv fil-lista tal-
ingredjenti, skont il-metodu tal-biedja 
użat għall-produzzjoni tal-bajd. Dwar bajd 
ġejjin minn produzzjoni organika, l-
ingredjent rispettiv jista’ jkollu tikketta 
konformi mar-Regolament tal-Kunsill 
(EK) Nru 834/2007, Artikolu 23 (4) (b).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun li bosta konsumaturi jkunu jixtiequ jafu b’liema metodu ta’ trobbija ġie 
manifatturat il-bajd kontenut fl-ikel tagħhom. L-ingredjenti għalhekk għandhom ikunu 
speċifikati bit-termini ‘Bajd free range’, ‘Bajd mill-barn' jew ‘Bajd mit-tiġieġ tal-gaġġi'.

Emenda 363
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ġobon, butir, ħalib u krema fermentata, 
li l-ebda ingredjent ieħor ma ġie miżjud 
magħhom minbarra prodotti tal-ħalib, 
enżimi u kulturi tal-mikro-organiżmi 
essenzjali għall-fabbrikazzjoni, jew fil-każ 
tal-ġobon minbarra ġobon frisk u ġobon 
ipproċessat il-melħ meħtieġ għall-
fabbrikazzjoni tiegħu;

(d) ġobon, butir, ħalib u krema fermentata, 
basta l-ebda ingredjent ieħor ma ġie 
miżjud magħhom minbarra prodotti tal-
ħalib, enżimi u kulturi tal-mikro-organiżmi 
essenzjali għall-fabbrikazzjoni, jew il-melħ 
meħtieġ għall-fabbrikazzjoni tal-ġobon 
minbarra ġobon frisk u ġobon ipproċessat;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Emenda 364
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) inbid u prodotti tal-inbid kif definit fl-
Artikolu 1(1) tar-Regolamenti tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 u fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1601/1991, prodotti simili miksubin mill-
frott għajr l-għeneb, is-sidru, il-meraq 
imħemmer tal-lanġas, il-birra, l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1)  tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89 u xarbiet 
alkoħoliċi oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tipproduċi rapport fi żmien
[ħames snin u mhux aktar tard wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] dwar 
l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 19 dwar dawn 
il-prodotti u tista' takkumpanja dan ir-
rapport b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw 
ir-regoli għat-tikkettar ta' l-ingredjenti.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament għandhom jiġu adottati meta 
jkun meħtieġ skont il-proċedura segwenti:



AM\800408MT.doc 13/121 PE431.137v01-00

MT

(i) rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
113(1) ta' dak ir-Regolament;

(ii) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1601/91 tal-10 ta' Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
koktejls aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak ir-
Regolament;

(iii) rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tax-xorb bl-ispirtu u li 
jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 
1567/89, skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 25(1) ta' dak ir-Regolament;

(iv) fir-rigward ta’ prodotti oħra, skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3):

(ea) Mingħajr ħsara għall-ispeċifiċitajiet 
identifikati matul il-proċeduri għall-
prodotti msemmijin fil-punti (i), (ii) u (iii) 
tal-punt (e).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni tal-inbid, il-birra u l-ispirti imma mhux ta’ xarbiet alkoħoliċi oħrajn ma twassalx 
għall-konsistenza f’dan is-settur. Tkun tiffavorixxi ċerti prodotti definiti filwaqt li 
tiddiskrimina oħrajn, tagħmel distorsjoni tal-kompetizzjoni u tiżvijja lill-konsumaturi dwar il-
kompożizzjoni relattiva tal-prodotti differenti.
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Emenda 365
Glenis Willmott u Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xarbiet alkoħoliċi għandhom ukoll jagħtu d-dettalji tal-ingredjenti użati. 
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Emenda 366
Pilar Ayuso u Esther Herranz

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) inbid kif definit fl-Artikolu 1(1) tar-
Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 u fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1601/1991, prodotti simili miksubin mill-
frott għajr l-għeneb, is-sidru, il-meraq 
imħemmer tal-lanġas, il-birra u l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1)  tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 110/2008 tal-15 ta’ 
Jannar 2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni il-preżentazzjoni, it-tikkettar u 
l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi 
ta’ xorb bl-ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89 u xarbiet 
alkoħoliċi oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tipproduċi rapport wara [ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
meta jkun xieraq, skont il-proċeduri li 
ġejjin:
(i) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 tad-29 ta' April 2008 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq 
tal-inbid, skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 113(1) ta' dak ir-Regolament;
(ii) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 1601/1991 tal-10 ta' Ġunju 
1991 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
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xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
cocktails aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak ir-
Regolament;
rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni 
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tax-xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-Regolament (KEE) 
Nru 1567/1989, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 25(2) ta' dak ir-
Regolament;
(iv) rigward xorb alkoħoliku ieħor, skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).
Mingħajr ħsara għall-karatteristiċi 
speċifiċi stabbiliti bħala proċeduri għall-
prodotti msemmijin fil-punti (i), (ii) u (iii), 
il-miżuri msemmijin fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu applikati konsistentement 
u simultanjament mal-prodotti l-oħrajn 
kollha deskritti f’dan il-paragrafu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkunu kkjarifikati ċerti kwistjonijiet fundamentali qabel ma l-kontenut jew it-
tikkettar nutrizzjonali tax-xarbiet alkoħoliċi li ma jkunux ikkunsmati għall-proprjetajiet 
nutrizzjonali tagħhom isir rekwiżit. Ir-Regolamenti 479/2008, 1601/91 u 110/2008 jistipulaw 
ir-regoli speċifiċi dwar it-tikkettar tal-inbejjed u l-ispirti. Jippermettu wkoll il-possibilità tal-
implimentazzjoni tar-regoli li qed jiġu stabbiliti bħala proċeduri ta' komitoloġija speċifika.
Għall-finijiet ta’ konsistenza, dik il-possibilità għandha tinżamm.

Emenda 367
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inbid kif definit fir-Regolament tal- (e) l-inbid kif definit fir-Regolament tal-



AM\800408MT.doc 17/121 PE431.137v01-00

MT

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 368
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-

e) xarbiet li jkun fihom aktar minn 1.2% 
tal-volum f’alkoħol. Sa mhux aktar tard 
minn ...*, il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport sa mhux aktar tard minn 
...* dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 19 
dwar dawn il-prodotti u tista' takkumpanja 
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preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta'l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
ttikkettar tal-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3);

dan ir-rapport b'miżuri speċifiċi li 
jiddeterminaw ir-regoli għat-tikkettjar ta' l-
ingredjenti. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati, meta jkun xieraq,
skont il-proċeduri li ġejjin:

(i) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 tad-29 ta' April 2008 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq 
tal-inbid, skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 113(1) ta' dak ir-Regolament;
(ii) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 1601/1991 tal-10 ta' Ġunju 
1991 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
cocktails aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak ir-
Regolament;
rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tax-xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-Regolament (KEE) 
Nru 1567/1989, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 25(2) ta' dak ir-
Regolament;
(iv) rigward prodotti oħrajn, skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).
___________
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*ĠU: Tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni ta’ xarbiet alkoħoliċi minn dawn il-proposti hija ġustifikata fuq il-bażi li jkun 
fihom l-alkoħol. Ikun żball li dawn il-prodotti jkunu ttikkettati b’mod li jista’ jiżgwida lill-
konsumatur jew b’mod li jinkoraġġixxi konsum abbużiv.  Ikun ukoll ħażin li dawn il-proposti 
jiddiskriminaw u joħolqu distorsjoni fil-kompetizzjoni bejn prodotti li qed jikkompetu ma' 
xulxin. Mhuwiex xieraq li d-dispożizzjonijiet ġenerali ta' dawn il-proposti jkunu applikati għal 
prodotti bħal dawn, b'mod partikulari billi l-proposti jirrikjedu li l-Kummissjoni tressaq 
proposti oħra li jkunu xierqa għall-qasam tax-xorb alkoħoliku.

Emenda 369
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, biex ikun ċar li l-ismijiet tal-ingredjenti għandhom jintgħażlu b'mod li min ibati 
minn allerġiji jkun jista' jagħraf il-potenzjal ta' allerġija tal-ingredjenti.
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Emenda 370
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar ta’ sustanzi li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi minflok l-ingredjent li jkun fih 
dik is-sustanza huwa iktar ċar u iktar effettiv.

Emenda 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-ikel ma huwiex ippakkjat minn 
qabel. F'dan il-każ, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li d-dettalji msemmija 
fl-Artikolu 9(1)(c) għandhom jingħataw 
jekk jintalbu. l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw regoli dettaljati dwar il-mod kif 
dawk id-dettalji għandhom ikunu 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jinsabu f’qagħda aħjar mill-Istituzzjonijiet tal-UE biex ikunu jistgħu 
jindirizzaw il-kwistjoni tal-ikel mhux ippakkjat bil-lest, permezz tal-leġiżlazzjoni nazzjonali.
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Emenda 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-ikel ma huwiex ippakkjat minn 
qabel. F'dan il-każ, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li d-dettalji msemmijin 
fl-Artikolu 9(1)(c) għandhom jingħataw 
jekk jintalbu. l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw regoli dettaljati dwar il-mod kif 
dawk id-dettalji għandhom ikunu 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ tal-ikel mhux ippakkjat minn qabel, huwa de facto impossibbli li jingħata tikkettar 
wiesgħa u affidabbli dwar l-allerġiji għall-prodotti kollha. It-tikkettar tal-allerġeni jista’ jkun 
żvijjanti għall-konsumatur minħabba li f’postijiet fejn l-ispazju għall-ipproċessar huwa 
limitat ma tistax tkun eskluża l-possibilità tal-kontaminazzjoni reċiproka bejn l-allerġeni. Ir-
rekwiżiti jġibu lill-impriżi żgħar u medji fi żvantaġġ kompetittiv kunsiderevoli u jżidulhom l-
kostijiet. Inoltre, il-grad u l-kondizzjonijiet tal-piż għall-operaturi li jservu l-ikliet jibqa’ 
dejjem indirizzat mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Minn perspettiva ta’ sussidjarjetà, l-Istati 
Membri jinsabu f’qagħda aħjar mill-Istituzzjonijiet tal-UE biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-
ikel mhux ippakkjat minn qabel.

Emenda 373
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-ikel ma huwiex ippakkjat minn 
qabel. F’dan il-każ għandu jiġi indikat 
f'mod ċar viżibbli fl-inħawi fejn isir il-
bejgħ jew fuq il-menu illi:
- il-klijenti jistgħu jiksbu informazzjoni 
dwar is-sustanzi allerġeniċi direttament 
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fid-djalogu li jsir fil-proċess tal-bejgħ u / 
jew permezz ta' materjal li jidher fuq il-
post
- il-possibbiltà ta' kontaminazzjoni 
reċiproka ma tistax tiġi eskluża.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' ikel mhux ippakkjat bil-lest, tikkettar komprensiv relatat ma' sustanzi allerġeniċi 
tal-prodotti kollha huwa prattikament impossibbli u tikkawża spejjeż sostanzjali żejda u 
żvantaġġ kompetittiv għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju b'mod partikolari. Barra minn 
hekk, mhuwiex possibbli li tiġi eskluża kontaminazzjoni trażversali f'kumpaniji li jkollhom 
spazju limitat għax-xogħol tagħhom. Is-sinjal ċar obbligatorju jagħti ċertezza legali lill-
intrapriżi.

Emenda 374
Pilar Ayuso u Esther Herranz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn ikun neċessarju, ir-regoli 
ddettaljati għall-preżentazzjoni tal-
indikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
tista’ tiġi adottata skont il-proċeduri li 
ġejjin:

(i) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 tad-29 ta' April 2008 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq 
tal-inbid, skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 113(1) ta' dak ir-Regolament;

(ii) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1601/91 tal-10 ta' Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
koktejls aromatizzati magħmula mill-
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prodotti tal-inbid, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak ir-
Regolament;

rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tax-xorb bl-ispirtu u li 
jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 
1567/89, skont il-proċedura relevanti 
f'dak ir-Regolament;

(iv) fir-rigward ta' xorb alkoħoliku ieħor, 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolamenti 479/2008, 1601/91 u 110/2008 jiddisponu l-mezzi għall-preżentazzjoni u t-
tikkettar tal-inbejjed u l-ispirti.  Jiddisponu wkoll għall-possibilità tad-definizzjoni tar-regoli 
ta' implimentazzjoni permezz tal-proċedura speċifika tagħhom tal-komitoloġija. Għall-finijiet 
ta’ konsistenza, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jinżammu.

Emenda 375
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Id-data tad-durabilità minima għandha 
tinstab faċilment u ma tistax tkun 
mgħottija. Għandha tidher kif ġej:

(a) Id-data għandu jkollha quddiemha l-
kliem:
- ‘Uża qabel ...’ fejn id-data tinkludi 
indikazzjoni tal-ġurnata,
‘Uża qabel l-aħħar ta’ ...’ f’każijiet oħra.
(b) Il-kelmiet imsemmija fil-punt (a) 
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għandu jkollhom magħhom:
- jew id-data nfisha, jew inkella
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikkettar.
Jekk ikun hemm il-ħtieġa, dawn id-
dettalji għandu jkollhom warajhom 
deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet tal-ħżin li 
jridu jiġu osservati jekk il-prodott irid 
jinżamm għall-perjodu speċifikat.
(c) Id-data għandha tikkonsisti fil-
ġurnata, ix-xahar u s-sena, f'dik l-ordni u 
f’forma mhux kodifikata.
Iżda, fil-każ tal-ikel:
- li ma jżommx għal aktar minn tliet xhur, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tal-
ġurnata u x-xahar,
- li jżomm għal aktar minn tliet xhur iżda 
mhux għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tax-
xahar u tas-sena,
- li jżomm għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tas-
sena.
(d) id-data tad-durabilità minima 
għandha tkun indikata fuq kull porzjon 
individwali ppakkjat minn qabel.
(e) Soġġett għad-dispożizzjonijiet 
Komunitarji li jimponu tipi oħra ta’ 
indikazzjoni tad-data, m’għandhiex tkun 
meħtieġa indikazzjoni tad-data tad-
durabilità minima għal:
- frott u ħaxix frisk, inkluż patata, li ma 
tqaxxritx, tqattgħetx jew ġiet trattata 
b'mod simili; din id-deroga m'għandhiex 
tapplika għal żerriegħa li qed tarmi u 
prodotti simili bħal legumi tan-nwar,
- inbid, inbejjed tal-likur, inbejjed bil-
gass, inbejjed aromatizzati u prodotti 
simili miksuba mill-frott minbarra l-
għeneb, u xorb li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-
NM 22060091, 22060093 u 22060099 u 
fabbrikati mill-għeneb jew mill-għeneb 
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magħsur,
- xarbiet li jkun fihom 10% jew aktar bil-
volum ta’ alkoħol,
- luminati, għasir tal-frott, nettari tal-frott 
u xarbiet alkoħolici li fihom iktar minn 
1.2 % ta' volum ta' alkoħol f'reċipjenti 
individwali ta' aktar minn ħames litri, 
intenzjonati għall-forniment lill-caterers 
għall-massa,
- oġġetti magħmula mill-furnara jew mill-
pastiċċieri li, minħabba n-natura tal-
kontenut tagħhom, normalment jiġu 
kkunsmati fi żmien 24 siegħa mindu jsiru,
- ħall,
- melħ tat-tisjir,
- zokkor sħiħ,
prodotti tal-pasti magħmula kważi għal 
kollox minn zokkor bil-ħwawar u/jew 
ikkulurit,
- chewing gums u prodotti simili li 
tomgħodhom,
porzjonijiet individwali ta’ġelat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ kjarezza, l-Anness IX għandu jiġi inkorporat fit-test leġiżlattiv. Ma jkunx 
hemm aktar ħtieġa ta’ data ta’ skadenza jekk ikun hemm id-data minima ta’ durabilità. L-
għoti ta’ data tal-manifattura twassal għal spejjeż żejda u kostijiet akbar. B’mod partikolari, 
il-kwalità tal-ikel tal-friża tiddependi mhux miż-żmien, imma ħafna aktar minn hekk mill-
kondizzjonijiet tal-ħżin. Diġà hemm l-projbizzjoni assoluta kontra li jitqiegħdu fiċ-
ċirkulazzjoni prodotti li ma humiex tajbin biex jitqiegħdu fis-suq.
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Emenda 376
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Id-data adattata għandha tinstab 
faċilment u ma tistax tkun mgħottija.
Għandhom jidhru l-indikazzjonijiet li 
ġejjin:
A. DATA TA’ DURABILTÀ MINIMA
(a) Id-data għandu jkollha quddiemha l-
kliem:
– ‘Uża qabel ...’ meta d-data tinkludi 
indikazzjoni tal-ġurnata,
– ‘Uża qabel l-aħħar ta’ ...’ f’każijiet 
oħra.
(b) Il-kelmiet imsemmija fil-punt (a) 
għandu jkollhom magħhom:
– jew id-data nnfisha, jew
– referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikketta.
Jekk ikun hemm il-ħtieġa, dawn id-
dettalji għandu jkollhom warajhom 
deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet tal-ħżin li 
jridu jiġu osservati jekk il-prodott irid 
jinżamm għall-perjodu speċifikat.
(c) Id-data għandha tikkonsisti fil-
ġurnata, ix-xahar u s-sena, f'dik l-ordni u 
f’forma mhux kodifikata.
Iżda, fil-każ tal-ikel:
–  li ma jżommx għal aktar minn tliet 
xhur, għandha tkun biżżejjed indikazzjoni 
tal-ġurnata u x-xahar,
–  li jżomm għal aktar minn tliet xhur iżda 
mhux għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tax-
xahar u tas-sena,
–  li jżomm għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tas-
sena.
(d) Id-data tad-durabilità minima 
għandha tkun indikata fuq kull porzjon 
individwali ppakkjat minn qabel.
(e) Skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji 
li jimponu tipi oħra ta’ indikazzjoni tad-
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data m’għandhiex tkun meħtieġa 
indikazzjoni tad-data tad-durabbiltà 
minima għal:
– frott u ħaxix frisk, inkluż patata, li ma 
tqaxxritx, tqattgħetx jew ġiet trattata 
b'mod simili; din id-deroga m'għandhiex 
tapplika għal żerriegħa li qed tarmi u 
prodotti simili bħal legumi tal-isprouts,
– inbid, inbejjed tal-likur, inbejjed bil-
gass, inbejjed aromatizzati u prodotti 
simili miksuba mill-frott minbarra l-
għeneb, u xorb li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-
NM 22060091, 22060093 u 22060099 u 
fabbrikati mill-għeneb jew mill-għeneb 
magħsur,
– xorb li fih 10% jew aktar bil-volum ta’ 
alkoħol,
– luminati, meraq tal-frott, nettari tal-frott 
u xarbiet alkoħolici li fihom iktar minn 
1.2 % mil-lat ta' volum ta' alkoħol 
f'reċipjenti individwali ta' aktar minn 
ħames litri, intenzjonati għall-forniment 
lill-caterers tal-massa,
– oġġetti magħmula mill-furnara jew mill-
pastiċċieri li, minħabba n-natura tal-
kontenut tagħhom, normalment jiġu 
kkunsmati fi żmien 24 siegħa mindu jsiru,
– ħall,
– melħ tat-tisjir,
– zokkor sħiħ,
– prodotti tal-pasti magħmula kważi għal 
kollox minn zokkor bil-ħwawar u/jew 
ikkulurit,
– chewing gums u prodotti simili li 
tomgħodhom,
B. ID-DATA TAL-ISKADENZA
(a) Id-data għandu jkollha qabilha l-kliem 
‘Jiskadi ...’;
(b) Il-kliem fil-punt (a) għandu jkollu 
miegħu:
– jew id-data nfisha, jew
– referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikkettjar.
Dawk id-dettalji għandu jkollhom 
magħhom deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet 
dwar il-ħżin li jridu jiġu osservati.
(c) Id-data għandha tikkonsisti fil-
ġurnata, ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-



PE431.137v01-00 28/121 AM\800408MT.doc

MT

sena, f'dik l-ordni u f'forma mhux 
kodifikata.
(d) Regoli dettaljati għall-indikazzjoni 
tad-data ta' durabilità minima skont it-
taqsima A punt c ta' dan il-paragrafu 
jistgħu jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja taħt l-Artikolu 49(2).
C. DATA TAL-MANIFATTURA
(a) Din għandu jkollha qabilha l-kliem 
‘Manifatturat fi’;
(b) Il-kliem fil-punt (a) għandu jkollu 
miegħu:
– jew id-data nfisha, jew
– referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikkettar.
(c) Id-data għandha tikkonsisti fil-
ġurnata, ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-
sena, f'dik l-ordni u f'forma mhux 
kodifikata.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għall-finiijiet ta' kjarezzaċarezza, l-Anness IX għandu jiġi inkorporat fit-test leġiżlattiv u 
għandu jitwessa' bl-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet dwar id-data tal-manifattura b'konformità 
mal-Artikolu 2(2)(s) a (ġdid). Id-deroga mir-rekwiżit tal-indikazzjoni tad-data ta’ durabilità 
minima fil-każ tal-ġelat f’porzjonijiet individwali se titħassar.

Porzjonijiet individwali jistgħu jinfirdu mill-pakkett jew mil-lott li fihom inbiegħu u għalhekk 
huwa importanti li kull porzjon li jinfired għalih ikollu stampat fuqu d-data ta’ durabilità 
minima. Il-kliem ‘jiskadi ...’ għandu jiġi interpretat skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 377
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-istruzzjonijiet dwar l-użu ta’ xi ikel 
għandhom jiġu indikati b’tali mod li jkun 
jista’ jintuża’ kif suppost. Fejn ikun 
japplika, għandhom jingħataw l-
istruzzjonijiet dwar ir-refriġerazzjoni u l-
kondizzjonijiet tal-ħżin,
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Emenda 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 379
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-dikjarazzjoni tassattiva obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni fil-parti viżiva 
prinċipali (minn issa 'l quddiem magħrufa 
bħala "informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
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fuq in-naħa ta’ wara tal-pakkett")
għandha tinkludi:

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

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

L-informazzjoni nutrizzjonali tassattiva
fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett (minn 
issa 'l quddiem magħrufa bħala 'd-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq in-
naħa ta' wara tal-pakkett') għandha 
tinkludi l-ammonti tan-nutrijenti elenkati 
fil-paragrafu 1(a), kif ukoll l-ammonti ta':
(i) proteini;
(ii) karboidrati
(iii) fibra;
(iv) xaħmijiet trans.

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

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar l-inbid u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni 
għall-inbid. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan 
ir-Regolament għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 380
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ informazzjoni lill-konsumaturi dwar kemm ikun hemm fibra u l-proteini għandu 
wkoll jiġi żgurat.

Emenda 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta' proteini u ta' xaħmijiet trans huwa informazzjoni importanti għall-konsumaturi u 
għalhekk għandu jkun inkluż fit-tikketti b'mod obbligatorju. Huwa wkoll importanti li jkun 
hemm differenzazzjoni bejn ix-xaħmijiet tat-tip trans artifiċjali u dawk naturali, peress li l-
livell tax-xaħmijiet tat-tip trans artifiċjali jista’ jiġi influwenzat mill-produtturi.
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Emenda 382
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiżgura li jkun hemm indikazzjoni tassattiva tan-nutrienti li qabel kienu parti mit-
tikkettar nutrizzjonali. Ir-rakkomandazzjonijiet nutrizzjonali kollha huma marbutin mal-
'makronutrijenti’.  Il-konsumaturi draw b’dan it-tip ta’ informazzjoni u ‘tgħallmu’ jimxu 
magħha.

Emenda 383
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a,b u b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.
ba) l-ammont ta' saturati u xaħmijiet 
trans, zokkor, fibra u proteini.

Or. fr



AM\800408MT.doc 33/121 PE431.137v01-00

MT

Emenda 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-dikjarazzjoni tassattiva obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni fejn tidher l-aktar 
(minn issa 'l quddiem magħrufa bħala 
"dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq in-
naħa ta’ quddiem tal-pakkett") għandha 
tinkludi:

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

1 i. xaħam;
2 ii. saturati;
3 iii. zokkor;
iv. melħ; u valur enerġetiku.
L-informazzjoni obbligatorja dwar in-

nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-
pakkett (minn issa 'l quddiem magħrufa 
bħala 'd-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett') 
għandha tinkludi l-ammonti tan-nutrijenti 
elenkati fil-paragrafu 1(a), kif ukoll l-
ammonti ta' dawn li ġejjin:
4 i. proteini;
5 ii. karboidrati;
6 iii. fibra; u
7 iv. xaħmijiet trans.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li 'l-post li jidher l-aktar' jirreferi għall-faċċata tal-pakkett. 
Għandha tiżgura wkoll li dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni tkun magħmula minn 
żewġ partijiet: informazzjoni limitata fuq in-naħa ta’ quddiem tal-pakkett għall-valur 
enerġetiku u erba' nutrijenti u dikjarazzjoni aktar kompleta fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett 
għal tmien nutrijenti minbarra l-valur enerġetiku.
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Emenda 385
János Áder

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Għall-konsumaturi li jsoffru minn insuffiċjenza renali, l-indikazzjoni obbligatorja tal-kontenut 
ta’ proteini wkoll hija importanti.

Emenda 386
Esther De Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija skont il-prattika komuni tal-industrija tal-ikel li tittikketta t-8 nutrijenti l-
kbar fuq wara tal-pakkett fit-tabella nutrizzjonali.
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Emenda 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proteini huma nutrijenti vitali. L-ammont ta’ proteina għandu jiġi inkluż fid-dikjarazzjoni 
nutrizzjonali tassittiva sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jaraw il-kompożizzjoni nutrittiva 
kollha tal-ikel.

Emenda 388
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun obbligatorja, aktar milli fakultattiva, biex tinkludi informazzjoni dwar ix-
xaħmijiet trans u l-proteini fid-dikjarazzjoni nutrizzjonali tassattiva.
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Emenda 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-ammonti ta' xaħam, saturati, zokkor u 
melħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn in-nutrijenti huma l-aktar dettalji importanti u jinftiehmu wkoll mill-konsumaturi.
B’mod partikolari, it-terminu ‘melħ, għandu jinżamm, billi 'sodju' ma jinftihemx mill-
maġġoanza tal-konsumaturi.

Emenda 390
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwantitajiet ta' zokkor naturali u miżjud għandu jidher fid-dikjarazzjoni nutrizzjonali 
obbligatorja sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jkunu jafu l-kompożizzjoni nutrizzjonali 
kollha tal-ikel.
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Emenda 391
Glenis Willmott u Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tax-xarbiet li jkun fihom 1.2% ta’ 
alkoħol bil-volum, id-dikjarazzjoni 
nutrizzjonali obbligatorja għandha tkun 
tikkonsisti fil-valur enerġetiku biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur enerġetiku għandu jkun ittikkettat fuq ix-xarbiet alkoħoliċi.
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Emenda 392
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa wkoll importanti li l-konsumaturi jkunu informati x’inhuma l-ingredjenti li hemm fix-
xarbiet alkoħoliċi. Dan huwa partikolarment importanti għall-konsumaturi bid-dijabete.
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Emenda 393
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Id-dikjarazzjoni nutrizzjonali obbligatorja 
konċernanti x-xarbiet alkoħoliċi għandha 
wkoll tindika l-kontenut enerġetiku u l-
kwantità ta’ karboidrati.

Or. sv

Emenda 394
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 395
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal 
xarbiet li bil-volum fihom iktar minn 
1.2% alkoħol. Il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport wara [mill-anqas ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' dan 
il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
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Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xarbiet li jkollhom volum ta' aktar minn 1.2% alkoħol huma eżenti minn dan ir-
Regolament, inklużi l-alcopops.

Emenda 396
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għax-xarbiet li jkun fihom l-alkoħol. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għall-
għoti ta’ informazzjoni nutrizzjonali lill-
konsumaturi dawn il-prodotti. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 49(3).
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ta' dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 397
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal 
xarbiet li bil-volum fihom iktar minn 
1.2% alkoħol. Il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport entro ...* dwar l-
applikazzjoni ta' dan il-paragrafu dwar 
dawn il-prodotti u tista' takkumpanja dan 
ir-rapport b'miżuri speċifiċi li 
jiddeterminaw ir-regoli għal dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar nutrizzjoni għal dawn il-
prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati, meta jkun xieraq,
skont il-proċeduri li ġejjin:
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(i) għall-prodotti msemmijin fl-Artikolu ... 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
113(1) ta' dak ir-Regolament;
(ii) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1601/91 tal-10 ta' Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
cocktails aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak ir-
Regolament;
(iii) rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-ispirti u 
li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 
1567/89, skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 25(2)X ta' dak ir-Regolament;
(iv) rigward prodotti oħrajn, skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni ta’ xarbiet alkoħoliċi minn dawn il-proposti hija ġustifikata fuq il-bażi li jkun 
fihom l-alkoħol.  Ikun żball li dawn il-prodotti jkunu ttikkettati b’mod li jista’ jiżgwida lill-
konsumaturi jew b’mod li jinkoraġġixxi konsum abbużiv ta’ dawn il-prodotti.  Ikun ukoll 
ħażin li dawn il-proposti jiddiskriminaw u joħolqu distorsjoni fil-kompetizzjoni bejn prodotti 
li qed jikkompetu ma' xulxin. Il-karatteristika komuni tal-prodotti koperti b'din l-eżenzjoni 
hija li fihom l-alkoħol.  Mhuwiex xieraq li d-dispożizzjonijiet ġenerali ta' dawn il-proposti 
jkunu applikati għal prodotti bħal dawn, b'mod partikulari billi l-proposti jirrikjedu li l-
Kummissjoni tressaq proposti oħra li jkunu xierqa għall-qasam tax-xorb alkoħoliku.
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Emenda 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

inbid kif definit fl-Artikolu 1(1) tar-
Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 u fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1601/1991, prodotti simili miksubin mill-
frott għajr l-għeneb, is-sidru, il-meraq 
imħemmer tal-lanġas, il-birra u l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1)  tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 110/2008 tal-15 ta’ 
Jannar 2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni il-preżentazzjoni, it-tikkettjar 
u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi ta xorb bl-ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89 u xarbiet 
alkoħoliċi oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tipproduċi rapport wara [ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' dan 
il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
meta jkun xieraq, skont il-proċeduri li 
ġejjin:
(i) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 479/2008 tad-29 ta' April 2008 
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq 
tal-inbid, skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 113(1) ta' dak ir-Regolament;
(ii) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 1601/1991 tal-10 ta' Ġunju 
1991 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
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preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
cocktails aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak ir-
Regolament;
rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni 
tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tax-xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-Regolament (KEE) 
Nru 1567/1989, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 25(2) ta' dak ir-
Regolament;
(iv) rigward xorb alkoħoliku ieħor, skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).
2. Mingħajr ħsara għall-karatteristiċi 
speċifiċi stabbiliti bħala proċeduri għall-
prodotti msemmijin fil-punti (i), (ii) u (iii), 
il-miżuri msemmijin fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu applikati konsistentement 
u simultanjament mal-prodotti l-oħrajn 
kollha deskritti f’dan il-paragrafu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkunu kkjarifikati ċerti kwestjonijiet fundamentali qabelma l-kuntent jew it-tikkettar 
nutrizzjonali tax-xarbiet alkoħoliċi li ma jkunux ikkunsmati għall-proprjetajiet nutrizzjonali 
tagħhom isir rekwiżit. Ir-Regolamenti 479/2008, 1601/91 u 110/2008 jistipulaw ir-regoli 
speċifiċi dwar it-tikkettar tal-inbejjed u l-ispirti. Jippermettu wkoll il-possibilità tal-
implimentazzjoni tar-regoli li qed jiġu stabbiliti bħala proċeduri ta' komitoloġija speċifika.
Għall-finijiet ta’ konsistenza, dik il-possibilità għandha tinżamm.
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Emenda 399
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan il-pargrafu ma għandux japplika għall-
inbid kif definit fl-Artikolu 1(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 u fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1601/1991, prodotti simili ottenuti minn 
frott ieħor għajr
għeneb, sidru, meraq imħemmer tal-
lanġis, spirti kif definit fl-Artikolu 2(1) 
tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89 u xarbiet 
alkoħoliċi oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tipproduċi rapport entro [ħames 
snin mhux aktar tard mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom 
jiġu adottati meta jkun meħtieġ skont il-
proċedura segwenti:

(a) rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 tad-29 ta' April 2008 dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid, 
skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 
113(1) ta' dak ir-Regolament;

(b) rigward il-prodotti msemmija fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1601/91 tal-10 ta' Ġunju 1991 li 
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jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u 
koktejls aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 13 ta' dak ir-
Regolament;

(c) rigward il-prodotti msemmija fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tax-xorb bl-ispirtu u li 
jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 
1567/89, skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 25(1) ta' dak ir-Regolament;

(d) rigward prodotti oħra, skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Mingħajr ħsara għall-ispeċifiċitajiet 
identifikati matul il-proċeduri għall-
prodotti msemmijin fil-punti (a), (b) u (c) 
tas-subparagrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni tal-inbid, il-birra u l-ispirti imma mhux ta’ xarbiet alkoħoliċi oħrajn ma twassalx 
għall-konsistenza f’dan is-settur. Tkun tiffavorixxi ċerti prodotti definiti filwaqt li 
tiddiskrimina oħrajn, tagħmel distorsjoni tal-kompetizzjoni u tiżvijja lill-konsumaturi dwar il-
kompożizzjoni relattiva tal-prodotti differenti.

Emenda 400
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk ikel ikun fih xaħmijiet trans 
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prodotti industrijalment, dan għandu 
dejjem ikun indikat fuq l-impakkettar.
Jekk l-ikel ma jkunx ippakkjat minn 
qabel, dan l-informazzjoni għandha 
tingħata lill-konsumatur finali b'mod 
differenti.

Or. sv

Emenda 401
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) trans fats; (a) xaħmijiet trans;
(b) mono-unsaturates; (b) mono-unsaturates (inklużi s-sustanzi 

komposti Omega 9 tagħhom);
(c) polyunsaturates; (c) Polyunsaturates (inklużi s-sustanzi 

komposti Omega 6 tagħhom);
(ca) kolestorol (LDL u/jew HDL);

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

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

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-elenku ta’ nutrijenti jeħtieġ li jkun aktar komprensiv, bħal ċerti tipi ta’ xaħmijiet (eż.
Omega 3) jagħtu l-benefiċċji tas-saħħa li l-konsumaturi jistgħu jkunu jfittxu.
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Emenda 402
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) trans fats;
(b) mono-unsaturates; (b) mono-unsaturates;
(c) polyunsaturates; (c) polyunsaturates;
(d) polyols; (d) polyols;
(e) lamtu; (e) lamtu;
(f) fajber;
(g) proteini;
(h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xaħmijiet trans, il-fajber u l-proteini għandhom ikunu inklużi fid-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett u konsegwentement għandhom jitneħħew 
minn din il-lista.

Emenda 403
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

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

(h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.
(ha) sustanzi oħra fil-kuntest tat-tifsir 
tal-Parti A tal-Anness XIII u l-kostitwenti 
ta' dawk in-nutrijenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiżgura li l-kolesterol jista’ wkoll jiġi inkluż fit-tikkettar nutrizzjonali addizzjonali.

Emenda 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) trans fats;

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

(c) polyunsaturates; (c) polyunsaturates;

(d) polyols; (d) polyols;

(e) lamtu; (e) lamtu;

(f) fajber; (f) fajber;
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(g) proteini;

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta' proteini u ta' xaħmijiet trans huwa informazzjoni importanti għall-konsumaturi u 
għalhekk għandu jkun inkluż fit-tikketti b'mod obbligatorju. Huwa wkoll importanti li jkun 
hemm differenzazzjoni bejn ix-xaħmijiet tat-tip trans artifiċjali u dawk naturali, peress li l-
livell tax-xaħmijiet tat-tip trans artifiċjali jista’ jiġi influwenzat mill-produtturi.

Emenda 405
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

a) trans fats,

b) mono-unsaturates, b) mono-unsaturates,

(c) polyunsaturates, (c) polyunsaturates,

(d) polyols (d) polyols,

e) lamtu, e) lamtu,

(ea) kolesterol,

f) fajber,

g) proteina,

h) kwalunkwe minerali jew vitamini 
mniżżla fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 

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

XI, u li jeżistu f’ammonti sinifikanti kif 
imfissra fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness 
XI.

ha) sustanzi oħra kif imsemmija fir-
Regolament (KE) nru 1925/2006.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tal-kolesterol separatament mix-xaħmijiet li jkun jinsab fihom taf tkun utli 
għall-konsumaturi. L-elementi mħassrin ġew inklużi fl-Artikolu 29(1).

Emenda 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 29 paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) trans fats;

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

(c) polyunsaturates; (c) polyunsaturates;

(d) polyols; (d) polyols;

(e) lamtu; (e) lamtu;

(f) fajber;

(g) proteini;

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ix-xaħmijiet trans, il-fajber u l-proteini għandhom ikunu inklużi fid-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett u konsegwentement għandhom jitneħħew 
minn din il-lista.

Emenda 407
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-kontenut ta' enerġija jista’ jkun fih 
indikazzjonijiet oħra dwar wieħed jew 
bosta mis-sustanzi jew gruppi ta’ sustanzi
li ġejjin:

(a) trans fats; (a) trans fats;
(b) mono-unsaturates;
(c) polyunsaturates;
(d) polyols;
(e) lamtu;

(b) mono-unsaturates;
(c) polyunsaturates;
(d) polyols;
(e) lamtu;

(f) fajber; (f)   fajber;
(fa)  zokkrijiet varji;
(fb)  melħ;
(fc)  kolesterol;

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

(h) il-minerali u vitamini li jeżistu 
f’ammonti sinifikanti b’konformità mal-
punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness XI, skont il-
valuri indikati fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-
Anness XI;
(ha) sustanzi oħra kif imsemmija fir-
Regolament (KE) nru 1925/2006.

Or. de

Ġustifikazzjoni

In the German version, 'transisomere Fettsäuren' should be replaced by 'Transfettsäuren'.
'Cholesterol' should be inserted. Protein has been dealt with under Article 29(1)(b).
The correct German translation of 'sugars' is 'Zuckerarten' (cf. Directive 2001/111/EC on 
certain sugars).
The list of nutrients which may additionally be indicated voluntarily in the nutrition labelling 
should accord with other EC legislation (e.g. Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition 
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of certain substances to foods). Paragraph 2 should therefore be supplemented accordingly.

Emenda 408
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) polyols; Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont l-emenda għall-Anness 1, punt 9.

Emenda 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) proteini imħassar

Or. en

Emenda 410
János Áder

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) proteini; imħassar

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-proteini huwa fost l-elementi tassattivi rikjesti mill-konsumaturi li jsoffru minn 



AM\800408MT.doc 55/121 PE431.137v01-00

MT

insuffiċjenza renali.

Emenda 411
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni aktar ċara.

Emenda 412
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tax-xarbiet li jkun fihom 1.2% ta’ 
alkoħol bil-volum, id-dikjarazzjoni 
nutrizzjonali obbligatorja għandha tkun 
tikkonsisti fil-valur enerġetikuu u taz-
zokkor biss.
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dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti 
u tista' takkumpanja dan ir-rapport 
b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-
regoli għal dikjarazzjoni obbligatorja ta' 
nutrizzjoni ta' dawn il-prodotti. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur enerġetiku u taz-zokkor għandu jkun ittikkettat fuq ix-xarbiet alkoħoliċi.

Emenda 413
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Almenu l-valur enerġetiku għandu dejjem jiġi indikat, ukoll għax-xarbiet alkoħoliċi.

Emenda 414
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-determinazzjoni tal-livelli permessi tad-differenzi bejn il-valuri dikjarati u dawk stabbiliti 
matul il-kontrolli uffiċjali ser tkun kruċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament u għalhekk 
għandha jiġi deċiż bi qbil mal-proċedura regolatorja bi skrutinju.
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Emenda 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti jew il-
komponenti tagħhom imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu mfissra għal 
kull 100g jew għal kull 100 ml.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simbolu komuni ta' nutrizzjoni pożittiva jgħin lill-konsumaturi biex jidentifikaw l-għażliet li 
huma aħjar għas-saħħa meta jixtru l-ikel. Ikel tikkettat b'simbolu pożittiv jista' pereżempju 
jkun fih inqas xaħam, zokkor u melħ u iktar fibri tal-ikel minn prodotti tal-ikel tal-istess tip li 
ma jkollhomx is-simbolu. B'simbolu pożittiv il-konsumaturi jistgħu jagħmlu għażla aħjar 
għas-saħħa sempliċement billi jagħtu ħarsa ta' malajr fil-waqt li jkunu qed jixtru.

Emenda 416
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-konsumaturi huwa aktar relevanti li tingħata informazzjoni fuq bażi ta’ porzjon.  L-
għoti tal-informazzjoni għal kull 100g jew ml jista’ ma jkun ifisser xejn (fejn jiġu kkonsumati 
porzjonijiet ta' daqsijiet differenti) u jista' jkun żvijjanti.  Barra minn dan, il-provvediment ta' 
informazzjoni fuq il-bażi ta’ kull 100g / 100ml jagħmilha aktar kumplikata għall-konsumaturi 
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sabiex jikkalkulaw il-konsum attwali tagħhom, u b'hekk, jagħmilha diffiċli li jibnu dieta 
bbilanċjata tajba għas-saħħa.

Emenda 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml.

Barra minn hekk, l-ammont ta’ enerġija u 
nutrijenti tista’ tiġi mfissra għal kull 
porzjon.
Jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali, l-enerġija u l-valuri 
nutrizzjonali msemmija fil-paragrafu 1 
ukoll għandhom jiġu indikati.
Jekk l-informazzjoni hija pprovduta għal 
kull porzjon, in-numru ta' porzjonijiet li 
jkun fih il-pakkett għandhom ikunu 
indikati, id-daqs tal-porzjonijiet għandu 
jkun realistiku u l-informazzjoni għandha 
tiġi ppreżentata jew spjegata b'mod li 
jiftiehem mill-konsumatur medju.

Or. en



PE431.137v01-00 60/121 AM\800408MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Meta l-ammonti ta’ enerġija u nutrijenti jiġu mfissra għal kull 100g jew għal kull 100ml, il-
konsumaturi jkunu jistgħu jqabblu l-prodotti b'mod aktar dirett. Għalhekk, bħala prinċipju, 
dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikun obbligatorji għall-ikel ippakkjat f’porzjonijiet.
Ovvjament, għandu jkun possibbli li l-ammont ta’ enerġija u sustanzi jintwerew għal kull 
porzjon fil-każ speċifiku tal-ikel ippakkjat f’porzjonijiet. Sabiex tkun aktar faċli għall-
konsumaturi biex jiksbu l-informazzjoni li jeħtieġu, fejn jidħlu porzjonijiet individwali, id-
daqs tal-porzjon għandu jintwera b’mod obligatorju.

Id-definizzjoni tad-daqs tal-porzjonijiet għandha tirrefletti l-mod li bih il-konsumaturi jaħsbu 
dwar l-ikel. Barra minn hekk, id-daqs tal-porzjon għandu jkun ibbażat fuq il-konsum medju 
realistiku sabiex jiġu evitati indikazzjonijiet qarrieqa. Ġie ppruvat, pereżempju, li d-daqs ta’ 
porzjon ta’ 25g, spiss indikat fuq il-pakketti, mhuwiex realistiku bħala punt ta’ riferiment.

Emenda 418
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni skont il-porzjon għandha tkun dejjem inkluża biss, jekk kemm-il darba jkollha 
tiġi inkluża, b'żieda mal-indikazzjoni għal kull 100g biex ma jixxekklux il-paraguni bejn il-
prodotti.
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Emenda 419
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 420
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.
Barra minn hekk, l-ammont ta’ enerġija u 
nutrijenti tista’ tiġi mfissra għal kull 
porzjon.
Jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali, l-enerġija u l-valuri 
nutrizzjonali msemmija fil-paragrafu 1 
ukoll għandhom jiġu indikati.
Jekk l-informazzjoni hija pprovduta għal 
kull porzjon, in-numru ta' porzjonijiet li 
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jkun fih il-pakkett għandhom ikunu 
indikati, id-daqs tal-porzjonijiet għandu 
jkun realistiku u l-informazzjoni għandha 
tiġi ppreżentata jew spjegata b'mod li 
jiftiehem mill-konsumatur medju.
B’koperazzjoni mal-intrapriżi tal-ikel u 
mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linji ta’ gwida rigward l-
indikazzjoni ta’ daqsijiet realistiċi tal-
porzjonijiet. Dawn il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-ammonti ta’ enerġija u nutrijenti jiġu mfissra għal kull 100g jew għal kull 100ml, il-
konsumaturi jkunu jistgħu jqabblu l-prodotti b'mod aktar dirett. Għalhekk, bħala prinċipju, 
dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikun obbligatorji għall-ikel ippakkjat f’porzjonijiet.
Ovvjament, għandu jkun possibbli li l-ammont ta’ enerġija u sustanzi jintwerew għal kull 
porzjon fil-każ speċifiku tal-ikel ippakkjat f’porzjonijiet. Sabiex tkun aktar faċli għall-
konsumaturi biex jiksbu l-informazzjoni li jeħtieġu, fejn jidħlu porzjonijiet individwali, id-
daqs tal-porzjon għandu jintwera b’mod obligatorju. F’każ ta’ pakketti b’aktar minn porzjon 
wieħed, tajjeb li jkun imniżżel l-għadd ta’ porzjonijiet fil-pakkett bħala kuntest għall-
indikazzjonijiet tal-valuri tal-enerġija għal kull porzjon. Id-definizzjoni tad-daqs tal-
porzjonijiet għandha tirrefletti l-mod li bih il-konsumaturi jaħsbu dwar l-ikel. Pereżempju, il-
konsumaturi aktar jistgħu jifhmu xi jfisser porzjon li jikkonsisti minn tmien biċċiet jew oġġetti 
(pereżempju fil-każ tal-gallettini) jew nofs kikkra (pereżempju fil-każ tal-lewż) milli l-
indikazzjonijiet korrispondenti tal-grammi. Barra minn hekk, id-daqs tal-porzjon għandu jkun 
ibbażat fuq il-konsum medju realistiku sabiex jiġu evitati indikazzjonijiet qarrieqa. Ġie 
ppruvat, pereżempju, li d-daqs ta’ porzjon ta’ 25g, spiss indikat fuq il-pakketti, mhuwiex 
realistiku bħala punt ta’ riferiment.
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Emenda 421
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Barra minn hekk, l-ammont ta’ enerġija u 
nutrijenti tista’ tiġi mfissra wkoll għal 
kull pakkett. Dan japplika kemm għall-
ikel ippakkjat minn qabel kif ukoll għall-
porzjonijiet u pakketti li fihom iktar minn 
porzjon wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi jintgħażel it-tikkettar “għal kull pakkett”, il-problema li ma tistax tiġi solvuta tad-
definizzjoni ta’ porzjonijiet li huma realistiċi għall-individwi kollha u l-kulturi tal-ikel kollha 
fl-Ewropea tiġi ġestita b’mod kostruttiv. U r-riskju ta’ tikkettar li jiżvijja minħabba 
varjazzjonijiet komuni ta’ porzjonijiet standard se jiġi mminimizzat.  It-tikkettar għal kull 
pakkett jagħti inċentiv lill-industrija tal-ikel biex tnaqqas il-pakketti f’perjodi ta' obeżità.

Emenda 422
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-indikazzjoni għal kull 100 g jew kull 100 ml, l-indikazzjoni għandha wkoll tiġi 
espressa dejjem għal kull porzjon.

Emenda 423
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 424
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100 g jew għal kull 100 
ml.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-għan huwa biex ikun hemm konsistenza mal-paragrafu 2a l-ġdid dwar l-espressjoni ta’ 
ammonti f’porzjonijiet.

Emenda 425
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100 g jew għal kull 100 
ml.

Or. sv

Emenda 426
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml msemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett u l-
porzjonijiet kollha jkunu l-istess.
Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni fil-parti viżiva prinċipali tal-
elementi msemmija fl-Artikolu 29(1)(a) u 
(b) tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull 
porzjon biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-
lest bħala porzjon individwali u jekk il-
porzjonijiet ikunu kollha l-istess.
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L-espressjoni fil-parti viżiva prinċipali tal-
elementi msemmija fl-Artikolu 29(1)(a) u 
(b) abbażi ta' kull porzjon biss għall-ikel 
mhux imsemmi fil-paragrafu 2 għandha 
tiġi stabbilita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3) sa 
tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-biċċa l-kbira tal-prodotti, ikun aktar utli għall-konsumatur jekk il-valur tal-enerġija 
jkun indikat għal kull porzjon, iktar milli f'valur relattivament astratt għal kull 100g. Id-
definizzjoni tad-daqs ta' dawn il-porzjonijiet ta' referenza għandha, madankollu, dejjem tkun 
armonizzata biex ikun jista' jsir tqabbil sempliċi bejn marki differenti tal-istess tip ta' prodott. 

Emenda 427
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Elementi tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni jistgħu jiġu mfissra bħala 
perċentwal ta’ konsum referenzjali stipulat 
fil-Parti B tal-Anness XI b’rabta ma’ kull 
porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni 
dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala perċentwal tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-
Parti A tal-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li bosta tipi ta’ ikel ma jiġux ikkonsmati f’ammonti ta’ 100g/ml huwa importanti li l-
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perċentwal tal-konsum referenzjali jiġi espress għal kull porzjon tal-prodott. Dan ma 
jippermettix lill-konsumatur jagħmel għażliet tad-dieta infurmati abbażi tal-ħtiġiet 
individwali tiegħu u jivvaluta fejn għandu jitqiegħed prodott fid-dieta ta’ kuljum.

Emenda 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-ittikkettar obbligatorju addizzjonali 
biex jindika l-valuri nutrizzjonali għandu 
jsir f’forma ta’ tabella, li tesprimi l-valuri
bħala perċentwal ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B tal-Anness XI għal kull 
100 g jew kull 100 ml u, skont l-Artikolu 
31(2), għal kull porzjon. Meta provduti, l-
indikazzjonijiet tat-tikkettar dwar il-
vitamini u l-minerali għandha mill-inqas
tiġi mfissra bħala perċentwal tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A 
tal-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa utli li jiġu stabbiliti regoli dwar it-tikkettar addizzjonali sabiex tinkiseb ċerta 
standardizzazzjoni biex il-konsumaturi ma jiġux żvijjati, kif kieku jiġri.

Emenda 429
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, 
bħala perċentwal ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml jew kull 

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

dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala perċentwal tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-
Parti A tal-Anness XI.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Peress li bosta tipi ta’ ikel ma jiġux ikkonsmati fi kwantitajiet ta’ 100 g/ml, huwa importanti li 
l-perċentwal tal-konsum referenzjali jiġi espress għal kull porzjon. Dan jippermetti lill-
konsumatur jagħmel għażliet tad-dieta infurmati abbażi tal-ħtiġiet individwali tiegħu u 
jivvaluta fejn għandu jitqiegħed il-prodott fid-dieta ta’ kuljum.

Emenda 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 431
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 432
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-ittikkettar volontarju addizzjonali 
biex jindika l-valuri nutrizzjonali għandu
jiġi ppreżentat f’forma ta’ tabella, li 
tesprimi l-valuri bħala perċentwal ta’ 
konsum referenzjali stipulat fil-Parti B tal-
Anness XI għal kull 100 g jew kull 100 ml 
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dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali 
għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
perċentwal tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness XI.

u, skont l-Artikolu 31(2), għal kull 
porzjon. Meta provduti, l-indikazzjonijiet 
tat-tikkettar dwar il-vitamini u l-minerali 
għandhom mill-inqas jiġu mfissra bħala 
perċentwal tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A tal-Anness XI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 433
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Jekk dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tinkludi perċentwal ta’ konsum 
referenzjali, il-konsum referenzjali stipulat 
fl-Anness XI għandu jintuża, u l-
perċentwali kkalkulati jistgħu jiġu 
ppreżentati biss fid-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni fuq in-naħa ta’ wara tal-
pakkett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li jistgħu jintużaw biss il-valuri referenzjali stabbiliti mill-EFSA.
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Emenda 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perċentwal tal-konsum referenzjali huwa informazzjoni utli għall-biċċa l-kbira tal-
konsumaturi u għandhom għalhekk jiġu pprovduti. Fil-każ li l-ikel ikun ippakkjat minn qabel 
bħala porzjon individwali, id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għal kull porzjon għandha tiġi 
pprovduta wkoll.

Emenda 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif 
jixraq, bħala perċentwal ta’ konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness
XI b’rabta ma’ kull 100 g jew kull 100 ml 
jew kull porzjon.

3. Elementi tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni jistgħu jiġu mfissra bħala 
perċentwal ta’ konsum referenzjali stipulat 
fil-Parti B tal-Anness XI b’rabta ma’ kull 
porzjon.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija mmotivata mill-impenn favur skema volontarja ta’ tikkettar nutrizzjonali 
bbażata fuq il-GDAs li qed tinfirex fl-UE fost il-kumpaniji l-kbar u ż-żgħar indistintament.  Il-
GDAs jagħtu informazzjoni fattwali u imparzjali dwar l-enerġija u n-nutrijenti li jkun hemm 
f'porzjon ta' ikel u jippermettu lill-konsumaturi jagħmlu għażliet djetetiċi infurmati bbażati 
fuq ħtiġiethom. Il-PK CR jappoġġja l-valuri ta' referenza għall-GDAs kif jinsabu fl-Anness 
XIB. Il-GDAs kull 100g/ml kieku jikkonfondu u potenzjalment jiżvijjaw lill-konsumatur, 
partikolarment għal ikel ikkunsmat f'ammonti anqas minn 100g/ml. Il-konsumaturi għandu 
dejjem ikollhom paragonabilità sħiħa ladarba d-dikjarazzjoni nutrizzjonali tassattiva tagħti l-
informazzjoni nutrizzjonali kull 100g/ml. Ladarba ħafna tipi ta’ ikel ma jiġux ikkunsmati 
f’ammonti ta’ 100g/ml huwa importanti li l-perċentwal ta’ intakes ta’ referenza jkunu espressi 
skont il-porzjon tal-prodott. Dan ikun jippermetti lill-konsumaturi jagħmlu għażliet djetetiċi 
infurmati skont il-ħtiġiet individwali tagħhom u li jivvalutaw x’post għandu jkollu prodott fid-
dieta ta’ kuljum.

Emenda 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni relatata mal-kontenut ta’ 
enerġija, xaħam, xaħam saturat, zokkor u 
melħ għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
perċentwal ta’ konsum referenzjali stipulat 
fil-Parti B tal-Anness XI għal kull 100 g 
jew kull 100 ml jew, skont l-Artikolu 
31(2), kull porzjon. Meta provduta, id-
dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali 
għandha wkoll tiġi mfissra bħala 
perċentwal tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A tal-Anness XI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-Emenda 135 tar-Rapporteur, li tirrikjedi 
indikazzjonijiet tal-porzjonijiet uniformi. It-tikkettar permezz ta’ ċifri assoluti għal kull 100 g 
/ 100 ml biss għandu jkun issupplimentat b'indikazzjoni ta’ perċentwal sabiex jiġi stabbilit il-
konsum ta' prodott b’rabta mal-bżonn ta’ kuljum u b'hekk il-konsumatur jingħata iktar 
informazzjoni, peress li bosta mill-konsumaturi ma jistgħux jifhmu jekk valur ikunx għoli jew 
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baxx minn ċifri assoluti.

Emenda 437
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-perċentwali relatata mal-bżonnijiet referenzjali ta’ kuljum mhijiex ċara 
biżżejjed u tista’ tiżvijja lill-konsumatur.

Emenda 438
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

perċentwal tal-konsum referenzjali stipulat 
fil-punt 1 tal-Parti A tal-Anness XI.

Or. sv

Emenda 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni kif stipulata fl-Artikolu 29(1) 
ta’ dan ir-Regolament għandha tidher fuq 
in-naħa ta’ quddiem tal-pakkett u 
għandha:

(a) tiġi mfissra fil-parti viżiva prinċipali;

(b) tinkludi kombinazzjoni ta’ test 
“Għoli”, “Medju” u “Baxx”;

(c) tinkludi kodiċi bil-kuluri bħal tad-dwal 
tat-traffiku bil-kuluri aħdar, isfar u 
aħmar; kif ukoll

(d) tinkludi perċentwal tal-konsum 
referenzjali stipulat fil-Parti B tal-Anness 
XI għal kull porzjon.

L-għadd ta’ porzjonijiet għal kull pakkett 
għandu jkun wieħed realistiku u jidher 
f’post prominenti, fil-parti viżiva 
prinċipali.

Id-definizzjoni tal-ammonti ta' referenza 
għal livelli għolja, medja u baxxi ta' dawn 
in-nutrijenti għandhom ikunu stabbiliti bi 
qbil mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3) 
bbażata fuq l-opinjoni tal-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel. Din l-
informazzjoni għandha tintwera’ għal 
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kull 100g jew kull 100ml għall-
kombinazzjoni ta’ test “Għoli”, “Medju” 
u “Baxx” u l-kodiċi bil-kuluri bħal tad-
dwal tat-traffiku bil-kuluri aħdar (għal 
baxx), isfar (għal medju) u aħmar (għal 
għoli). 

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

3a. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni stipulate fl-Artikolu 29(1) u (2) 
għandha tisher fuq in-naħa ta’ wara tal-
pakkett u għandha tiġi mfissra għal kull 
100 g jew kull 100 ml u skont l-Artikolu 
32(2) u (3), għal kull porzjon.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza disponibbli, li tinkludi evidenza mill-awtoritajiet kompetenti fl-Ewropa kollha, turi 
b’mod ċar li sistema ta’ tikkettar ikkombinat  ibbażata fuq is-semafori hija bil-wisq aħjar 
minn kull tip ieħor ta’ skema ta’ tikkettar tal-impakkettar biex tgħin lill-konsumaturi 
jassessjaw x’hemm fl-ikel tagħhom. Din l-emenda żżid l-użu ta’ perċentwal kombinat ta’ 
intakes referenzjali, oltre l-interpretazzjoni tal-aħmar bil-kelma “Għoli”, ambra bil-kelma 
“Medju”, u aħdar bil-kelma “Baxx” miżjuda mad-dikjarazzjoni nutrizzjonali tassattiva. Id-
dahar tal-impakkettament ta’ prodott għandu jinkludi wkoll dikjarazzjoni nutrizzjonali 
komprensiva.

Emenda 440
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fi żmien 6 xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, u filwaqt li jitqiesu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel kif ukoll 
riċerka indipendenti, il-Kummissjoni 
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għandha tistabbilixxi valuri ta' konsum 
referenzjali għall-enerġija u nutrijenti 
magħżula, għajr il-vitamini u l-minerali, li 
għandhom jiżdiedu mal-Anness XI, Parti 
B. Dawn il-miżuri maħsubin sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan 
ir-Regolament billi jibdluh għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valuri previsti bħalissa fl-Anness XI huma differenti mir-rakkomandazzjonijiet, bħal dawk 
mill-Aġenzija tal-Istandards tal-Ikel tar-Renju Unit jew mid-WHO. L-iktar opinjoni reċenti 
tal-EFSA dwar il-Valuri referenzjali dwar id-Dieta (tal-5 ta’ Awwissu 2009) tikkonkludi li ma 
jistgħux jingħataw rakkomandazzjonijiet dwar iz-zokkor minħabba li m’hemmx biżżejjed 
informazzjoni disponibbli. Huwa għalhekk raġonevoli li jiġu vvalutati iktar is-sejbiet xjentifiċi 
qabel ma jiġu stabbiliti valuri referenzjali li mhumiex aċċettabbli b’mod ġenerali. 

Emenda 441
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xaħmijiet tat-tip trans għandhom ikunu parti mid-dikjarazzjoni obbligatorja flimkien max-
xaħmijiet saturati u għalhekk għandhom jitneħħew mid-dettalji voluntarji.
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Emenda 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tirreferi għall-EM tal-Artikolu 29(1).

Emenda 443
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32
Espressjoni abbażi ta’ kull porzjon

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.
2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali. 3.
3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon 

imħassar
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biss għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri li tfasslu 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jżidu 
xi elementi miegħu, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. sv

Emenda 444
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. Jekk l-ikel ikun ippakkjat minn qabel 
f’porzjonijiet, inklużi porzjonijiet 
individwali, minbarra d-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni għal kull 100g jew għal 
kull 100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta; 
f’dan il-każ, għandu jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

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

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

3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon biss 
għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri li tfasslu 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jżidu 
xi elementi miegħu, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 

3. B’kooperazzjoni mal-intrapriżi tal-ikel u 
mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linji gwida rigward l-
indikazzjoni ta’ daqsijiet realistiċi tal-
porzjonijiet. Dawn il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati, skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-
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skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3). Artikolu 49(3).

Or. it

Ġustifikazzjoni

B'hekk ikun hemm iktar ċarezza u definizzjoni iktar preċiża tal-kwistjonijiet li għandhom jiġu 
koperti minn proċedura ta’ komitoloġija.

Emenda 445
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 
31(2), l-informazzjoni tista’ tiġi mfissra 
bħala porzjon kif kwantifikat fuq it-
tikketta, dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni għandha tiġi mfissra bħala 
porzjon fuq in-naħa ta' wara tal-pakkett 
bin-numru ta' porzjonijiet li hemm fil-
pakkett indikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha dejjem tingħata għal kull 100 g jew għal kull 100ml sabiex jiġi 
evitat li l-konsumaturi jitqarrqu. Dan jippermetti wkoll li wieħed iqabbel il-prodotti b'mod 
faċli u ċar . Informazzjoni addizzjonali dwar il-prozjonijiet għandha tingħata fuq il-pakkett
billi din tista' tgħin lil xi konsumaturi jivvalutaw il-kwantitajiet tal-ikel li jikkunsmaw.

Emenda 446
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-

imħassar
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informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu ġie mħassar minħabba li l-porzjonijiet inbidlu “għal kull pakkett” ara l-Emenda 
Numru 1

Emenda 447
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu ġie mħassar minħabba li l-porzjonijiet inbidlu “għal kull pakkett” ara l-Emenda 
Numru 1.

Emenda 448
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni għandha tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
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porzjonijiet li hemm fil-pakkett. porzjonijiet li hemm fil-pakkett.
2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali.

2. Fil-każ li xi ikel ma jkunx ippakkjat bil-
lest bħala porzjon individwali, l-
indikazzjoni tal-porzjon għandha titniżżel 
bħala ‘kull oġġett wieħed’ jew bl-użu ta’ 
unità li l-konsumatur jista’ jifhem, bħal 
‘kull mgħarfa tad-deżerta’, ‘kull 
kuċċarina’ jew ‘kull kikkra’. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-indikazzjoni għal kull 100 g jew kull 100 ml, l-indikazzjoni għandha dejjem tiġi 
mfissra wkoll għal kull porzjon u għandha tkun tista’ tinftiehem malajr mill-konsumatur.

Emenda 449
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippreżentat f’pakketti 
li fihom iktar minn porzjon wieħed li 
jkunu mgeżwrin individwalment u 
partikolarment jekk il-piż nett ikun inqas 
minn 100g/100ml.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karattru viżiv u estetiku tal-pakketti tar-rigali li jkun fihom prodotti taċ-ċikkulata jew tal-
praline għal okkażjonijiet ta’ festi bħal Jum l-Omm jinqered kieku l-informazzjoni 
nutrizzjonali tassattiva kellha tiġi mċaqalqa għall-quddiem tal-pakkett
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Emenda 450
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon 
biss għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri li tfasslu 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jżidu 
xi elementi miegħu, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

3. Jekk xi ikel ikun jikkonsisti f’iktar 
minn pakkett wieħed li jkun iżgħar mill-
kontenitur ikbar li jiġi ppreżentat fih, l-
ammont ta’ enerġija u nutrijenti għandu 
jkun determinat mid-daqs tal-pakkett 
innifsu li fuqu titniżżel l-informazzjoni, 
minkejja li jkun hemm differenzi bejn l-
informazzjoni fuq il-pakketti ta’ barra u 
dawk ta’ ġewwa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkun infetaħ il-pakkett ta’ barra u forsi jkun inqered, il-konsumatur ikollu d-
dikjarazzjoni nutrizzjonali fuq il-porzjonijiet ippakkjati bil-lest. Il-porzjonijiet ikunu tniżżlu 
b’mod ċar u għalhekk jiġi evitat li l-konsumaturi ma jiġux imqarrqa. 

Emenda 451
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 
tingħata f’xi forom oħra ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jintlaħqu:

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni u l-forom 
addizzjonali tal-informazzjoni 
nutrizzjonali jistgħu jingħataw f’xi forom 
oħra ta’ espressjoni dejjem jekk ir-rekwiżiti 
essenzjali li ġejjin jintlaħqu:

(a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 

(a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 
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nutrijent ta’ xi dieta; kif ukoll nutrijent ta’ xi dieta; kif ukoll

(b) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; kif 
ukoll

(b) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; kif 
ukoll 

(c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm 
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.

(c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.

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

2. Il-Kummissjoni għandha, skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 49(3), 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-użu ta’ 
dawk il-forom addizzjonali ta’ espressjoni. 
Il-kriterji għandhom ikunu bbażati fuq 
għarfien xjentifiku dwar id-dieta u n-
nutrizzjoni u r-relazzjoni tagħhom fir-
rigward tas-saħħa. Meta tiffissa l-kriterji, 
il-Kummissjoni għandha titlob lill-
Awtorità biex fi żmien 12-il xahar tagħtiha 
l-pariri xjentifiċi rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu permessi forom addizzjonali ta’ espressjoni dwar l-informazzjoni 
nutrizzjonali. Madankollu, il-kundizzjonijiet għall-uzu ta’ dawn il-forom ta’ espressjoni 
għandu jiġi miftiehem fuq livell tal-UE.

Emenda 452
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 
tingħata f’xi forom oħra ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jintlaħqu:

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikoli 29(1), 29(2), 31(2) u 
(3), id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tingħata f’xi forom oħra ta’ 
espressjoni dejjem jekk ir-rekwiżiti 
essenzjali li ġejjin jintlaħqu:
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(a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 
nutrijent ta’ xi dieta; kif ukoll

(a) il-forma addizzjonali ta’ espressjoni 
hija konformi mal-aqwa prattiki (kif 
definit f’dan ir-Regolament);

(b) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; kif 
ukoll

(b il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza tal-ikel fir-
rigward tal-enerġija u kontenut ta’ 
nutrijenti ta’ xi dieta;

(c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm 
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.

(c) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; kif 
ukoll

(ca) hija appoġġjata minn evidenza ta’ 
riċerka tal-konsumatur indipendenti li 
turi li l-konsumatur medju jifhem il-
forma ta' espressjoni.

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

2. Forom addizzjonali bħal dawn li huma 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
identifikati u l-Kummissjoni għandha tiġi 
mgħarrfa bihom..  Il-Kummissjoni 
għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku dawk id-dettalji, partikolarment 
permezz ta’ paġna apposta fuq l-Internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li kwalunkwe forma addizzjonali ta’ espressjoni tiġi permessa biss jekk ikun 
hemm l-appoġġ mir-riċerka tal-konsumatur indipendenti.
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Emenda 453
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 
tingħata f’xi forom oħra ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jintlaħqu:
a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 
nutrijent ta’ xi dieta; kif ukoll, 
b) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; kif 
ukoll
c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm 
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.
2. Dawk il-forom addizzjonali ta’ 
espressjoni mfissra fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu identifikati taħt skema 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri meħtieġa diġà ġew stipulati fl-Artikoli 31 u 34. Barra minn hekk, għandhom jiġu 
evitati d-dispożizzjonijiet nazzjonali.
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Emenda 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 
tingħata f’xi forom oħra ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jintlaħqu:

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 
tingħata f’xi forom grafiċi ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jintlaħqu:

(a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 
nutrijent ta’ xi dieta; kif ukoll

(a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 
nutrijent ta’ xi dieta; kif ukoll

(b) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; kif 
ukoll

(b) hi bbażata fuq il-konsum referenzjali 
indikat fl-Anness XI, Parti B, b’rabta ma’ 
100g jew 100ml. Jekk prodott ikun 
ippakkjat minn qabel bħala porzjon 
individwali jew jekk jiġi prodott fi 
kwantitajiet ta’ inwas minn 100g/ml, ikun 
suffiċjenti li tingħata indikazzjoni għal 
kull porzjon skont il-kwantità fornuta. 
Jekk ma jkunx hemm konsum referenzjali 
bħal dan, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni tkun ibbażata fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; kif 
ukoll

(c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm 
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.

(c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm 
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.

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

2. Mudell ta’ preżentazzjoni grafika hija 
inkluża fl-Anness XIII, Parti D.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Preżentazzjoni grafika tista’ ttejjeb il-fehim tal-konsumatur dwar tad-dikarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni b’mod sostanzjali.

Emenda 455
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Dawk il-forom addizzjonali ta’ 
espressjoni mfissra fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni 
fid-dawl tal-għarfien xjentifiku dwar in-
nutrizzjoni u l-impatt l-effett tiegħu fuq is-
saħħa. Dawn il-miżuri li jemendaw id-
dispożizzjonijiet mhux essenzjali ta’ dan 
ir-Regolament billi jissupplimentawhom, 
għandhom jiġu adottati, skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Forom addizzjonali tal-indikazzjoni tal-informazzjoni nutrizzjonali għandhom jiġu permessi, 
iżda għandhom ikunu suġġetti għal kundizzjonijiet validi madwar l-Ewropa.

Emenda 456
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafi 2-6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ tal-
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Anness XIII. Anness XIII.
Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 
jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.
3. Jekk id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni tidher flimkien mad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrijenti msemmija 
fl-Artikolu 29(2), l-ordni tal-preżentazzjoni
ta’ l-enerġija u tan-nutrijenti mdaħħla fid-
dikjarazzjoni għandha tkun, kif xieraq, 
skond l-ordni mogħtija fil-Parti C ta’ l-
Anness XIII. 4.

3. Jekk id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni tidher flimkien mad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrijenti msemmija 
fl-Artikolu 29(2), l-ordni tal-preżentazzjoni 
ta’ l-enerġija u tan-nutrijenti mdaħħla fid-
dikjarazzjoni għandha tkun, kif xieraq, 
skond l-ordni mogħtija fil-Parti C ta’ l-
Anness XIII. 4.

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 
bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti negliġibbli 
ta’ ...’ qrib sew tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni meta preżenti.

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 
bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti negliġibbli 
ta’ ...’ qrib sew tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni meta preżenti.

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

5. Jistgħu jintużaw forom, simboli grafiċi 
jew kwalunkwe forma oħra ta’ 
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni dejjem jekk jintlaħqu r-
rekwiżiti essenzjali li ġejjin:

(a) dawk il-forom ta’ preżentazzjoni 
m’għandhomx jiżgwidaw lill-konsumatur;
kif ukoll

(a) il-forma l-oħra ta’ preżentazzjoni hija 
konformi mal-aqwa prattiki (kif definit 
f’dan ir-Regolament); kif ukoll

(b) għandu jkun hemm evidenza li l-
konsumatur medju jifhem dawk il-forom 
ta’ preżentazzjoni.

(b) dawk il-forom ta’ preżentazzjoni 
m’għandhomx jiżgwidaw lill-konsumatur; 
kif ukoll
(ba) teżisti riċerka tal-konsumatur 
indipendenti li turi li l-forma l-oħra ta’ 
preżentazzjoni tista’ tinftiehem aħjar mill-
konsumatur medju fl-Istat Membru fejn 
il-forma l-oħra ta’ preżentazzjoni tkun se 
tintuża.

6. Ir-regoli marbuta ma' aspetti oħra ta' 
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafu 5, jistgħu jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 

6. Ir-regoli marbuta ma' aspetti oħra ta' 
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafu 6, jistgħu jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
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ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).
6a. Forom oħra ta’ preżentazzjoni li huma 
msemmija fil-paragrafu 5 għandhom jiġu 
identifikati u l-Kummissjoni għandha tiġi 
mgħarrfa bihom. Il-Kummissjoni tista’ 
tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
dawk id-dettalji, inkluż permezz ta’ paġna 
apposta fuq l-Internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti li forom oħra ta’ preżentazzjoni jiġu adottati jek ma tiżgwidax lill-
konsumatur u jekk ikun hemm evidenza b’saħħitha li turi li din il-forma ta’ preżentazzjoni 
tinftiehem aħjar mill-konsumatur. Tiżgura wkoll li kwalunkwe preżentazzjoni addizzjonali 
oħra li ssir trid tiġi ppubblikata kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-pubbliku.

Emenda 457
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

1a. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jidhru fil-qiegħ tan-naħa ta’ 
quddiem tal-pakkett fuq il-lemin, f’daqs 
ta’ 1.5mm, imdawra b’bordura, u f’forma 
grafika li turi l-valuri dwar in-nutrizzjoni 
bħala perċentwal tal-konsum referenzjali 
stipulat fl-Anness XI, parti B, imfissra 
f’kcal għal kull 100g/ml jew, fejn xieraq, 
għal kull porzjon.
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Ir-rapprenżentazzjoni grafika ma 
għandhiex tapplika għall-ikel fejn il-wiċċ 
l-ikbar fid-daqs tal-pakkett jew tal-
kontenitur ikun ta’ inqas minn 80 cm².

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.

2. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni u dik marbuta mal-elementi
msemmija fl-Artikolu 29(2) għandha tidher 
flimkien f’post wieħed u, kif jixraq dwar l-
elementi msemmija fl-Artikolu 29(2), fl-
ordni ta’ preżentazzjoni provduta fil-Parti 
Ċ tal-Anness XIII.

Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 
jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.

Din id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandha tiġi preżentata f’forma ta’ tabella, 
bin-numri mqegħdin f’linja jekk ikun 
hemm spazju. Jekk ma jkunx hemm spazju, 
id-dikjarazzjoni għandha tidher f’forma 
lineari.

3. Jekk id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni tidher flimkien mad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrijenti msemmija 
fl-Artikolu 29(2), l-ordni tal-
preżentazzjoni ta’ l-enerġija u tan-
nutrijenti mdaħħla fid-dikjarazzjoni 
għandha tkun, kif xieraq, skond l-ordni 
mogħtija fil-Parti C ta’ l-Anness XIII. 4.

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 
bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti negliġibbli 
ta’ ...’ qrib sew tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni meta preżenti.

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 
bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti negliġibbli 
ta’ ...’ qrib sew tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni meta preżenti. F’każijiet fejn l-
ammont ta’ enerġija jew nutrijent(i) fi 
prodott ikun ekwivalenti għal żero, id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni f’dawk l-
elementi tista’ tinbidel b’indikazzjoni bħal 
"ma fih l-ebda kwantità ta’ ..." qrib sew 
tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni meta 
tkun preżenti.

5. Jistgħu jintużaw forom jew simboli 
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grafiċi għall-preżentazzjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni skond xi 
skema nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44 
dejjem jekk jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali 
li ġejjin.
a) dawk il-forom ta’ preżentazzjoni 
m’għandhomx jiżgwidaw lill-konsumatur; 
kif ukoll
b) għandu jkun hemm evidenza li l-
konsumatur medju jifhem dawk il-forom 
ta’ preżentazzjoni.

6. Ir-regoli marbuta ma' aspetti oħra ta' 
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafu 5, jistgħu jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

6. Ir-regoli marbuta ma' aspetti oħra ta' 
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, partikolarment dawk marbuta 
mal-paragrafu 1a, għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. fr

Emenda 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(2) 
marbuta mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għandhom jiddaħħlu fl-
istess parti viżiva. Huma għandhom jiġu 
preżentati fl-ordni li ġej: enerġija, proteina, 
karboidrati b’referenza speċifika għaz-
zokkor, xaħam, saturati, u sodju. 

Fejn ikun hemm spazju, dawn id-dettalji 
għandhom jiġu ppreżentati f’forma ta’ 
tabella, bin-numri mqegħdin f’linja. Jekk 
ma jkunx hemm spazju, dawn għandhom 
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jidher f’forma lineari.
Barra minn hekk, l-ammont ta’ enerġija 
msemmi fl-Artikolu 29(1)(a) u l-
perċentwal tal-konsum għall-enerġija 
msemmi fl-Artikolu 31(3)(1) għandu 
jidher fil-parti viżiva prinċipali skont l-
Artikoli 32(2) u 32(3). Għandu jiġi 
mfisser għal kull porzjon. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-enerġija huwa parti ewlenija tal-informazzjoni għall-konsumatur meta jiġi 
biex jagħżel l-ikel billi jitqies li jrid iżomm il-piż tal-ġisem f’livell tajjeb għas-saħħa.  Għal dik 
ir-raġuni, l-enerġija u l-perċentwal tal-konsum referenzjali għandhom jidhru fuq in-naħa ta’ 
quddiem tal-pakkett.  Billi l-espressjoni għal kull 100g/ml diġà hija pprovduta fit-tabella 
nutrizzjonali obbligatorja, l-enerġija fuq in-naħa ta’ quddiem tal-pakkett għandha tiġi mfissra 
għal kull porzjon. Dan jippermetti lill-konsumatur biex jagħmel għażliet tad-dieta infurmati 
abbażi tal-ħtiġiet individwali tiegħu billi l-informazzjoni tkun fattwali u faċli li tinqara mill-
ewwel u jkun jista' jivvaluta fejn għandu jitqiegħed prodott fid-dieta ta’ kuljum.

Emenda 459
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

1. L-elementi kollha tat-tikkettar għandhom jiġu ppreżentati flimkien f'parti viżiva waħda. 
F’iktar minn 30 sena, il-konsumatur tgħallem li l-informazzjoni rilevanti kollha tkun fuq in-
naħa ta' wara ta’ pakkett.
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2. Semplifikazzjoni

Emenda 460
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 29 
(1)(a) għandhom jiddaħħlu fil-parti viżiva 
prinċipali. Huma għandhom jiġu preżentati 
f'tabella fl-ordni li ġejja: enerġija, xaħam, 
saturati, zokkor u melħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni u semplifikazzjoni.

Emenda 461
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(1) u 
(2) marbuta mad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva f'tabella waħda. L-indikazzjonijiet 
obbligatorji għandhom jiġu preżentati fl-
ordni li ġejja: enerġija, xaħam, saturati, 
melħ u zokkor. Indikazzjonijiet volontarji 
addizzjonali għandhom jiġu pprovduti fl-
ordni stabbilita fl-Anness XIII.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Mhuwiex meħtieġ li d-dikjarazzjoni titqiegħed fil-parti viżiva prinċipali. Il-konsumaturi 
interessati jistgħu jaqraw id-dikjarazzjoni jekk tkun ipprovduta f’post differenti. Madankollu, 
għandha tkun inkluża dispożizzjoni li teħtieġ li d-dikjarazzjoni titniżżel f’forma ta’ tabella. 

Emenda 462
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(2) 
marbuta mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għandhom jiddaħħlu 
fuq in-naħa ta’ quddiem tal-pakkett. 
Huma għandhom jiġu preżentati, fejn 
jixraq, flimkien f’forma ċara fl-ordni li 
ġejja: enerġija, xaħam, saturati, zokkor u 
melħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-emendi għall-Artikolu 29(1) a 

Emenda 463
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-dettalji li ġejjin imsemmija fl-
Artikolu 31(2) marbuta mad-dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni għandhom 
jiddaħħlu fil-parti viżiva prinċipali: il-
valur ta’ enerġija, l-ammonti ta’ xaħam, 
saturati, zokkor u melħ. Huma għandhom 
jiġu preżentati flimkien f’forma ċara fl-
ordni speċifikat hawn fuq.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-emendi għall-Artikolu 29(1) a 

Emenda 464
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(1) u 
(2) marbuta mad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva f'tabella waħda. L-indikazzjonijiet 
obbligatorji għandhom jiġu preżentati fl-
ordni li ġejja: enerġija, proteina, fajber, 
xaħam, b’referenza speċifika għas-
saturati, karboidrati b’referenza speċifika 
għaz-zokkor, u l-melħ. Indikazzjonijiet 
volontarji addizzjonali għandhom jiġu 
pprovduti fl-ordni stabbilita fl-Anness 
XIII.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjonijiet rigward il-kontenut ta’ enerġija u nutrijenti m’hemmx bżonn li jkunu 
jidhru fil-parti viżiva prinċipali, iżda għandhom jidhru flimkien u f’forma ċara. 

Emenda 465
Hans-Peter Mayer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Minbarra l-preżentazzjoni skont l-
Artikolu 34(1) għal kull 100 g/ml u, 
b’mod volontarju, għal kull porzjon skont 
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l-Artikolu 31(2), it-tikkettar dwar il-
kontenut ta' enerġija f’kilokaloriji 
meħtieġa skont l-Artikolu 29(1)(a) u l-
Anness XI, il-Parti B, għandhom jidhru 
fuq in-naħa ta’ quddiem tal-pakkett, 
f’forma viżibbli b’mod ċar u li tista’ 
tinqara u mdawra minn bordura.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-enerġija huwa wieħed mill-aktar punti ta’ informazjzoni importanti f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-ikel. Għal din ir-raġuni, irrispettivament mill-prodott ikkonċernat, id-
dettalji partikolari għandhom ikunu ripetuti fuq quddiem tal-pakkett tal-prodotti kollha, 
b'mod li jidher, biex b'hekk il-konsumatur ikun jista' josservahom minnufih. Ma jgħinx li tkun 
definita pożizjzoni preċiża. Fil-każ ta' prodotti ġejjin għat-tond, u wkoll ngħidu aħna fil-każ 
tal-karkassa sħiħa tat-tjur, indikazzjoni bħalma hi "fuq il-lemin, isfel" ma tistax tkun definita 
b'mod ċar u għalhekk twassal għal interpretazzjonijiet differenti fl-Istati Membri differenti kif 
ukoll f'kull pajjiż.

Emenda 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Minbarra l-preżentazzjoni skont l-
Artikolu 34(1) għal kull 100 g/ml u għal 
kull porzjon skont l-Artikolu 31(2), it-
tikkettar dwar il-kontenut ta' enerġija 
f’kilokaloriji meħtieġa skont l-Artikolu 
29(1)(a) u l-Anness XI, il-Parti B, 
għandhom jidhru fil-kolonna tal-lemin 
t'isfel tal-faċċata tal-ippakkjar, b’tipa ta’ 
daqs ta' 3 mm u mdawra minn bordura.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut ta’ enerġija għandu, barra minn hekk, jiġi ripetut fuq in-naħa ta’ quddiem tal-
pakkett tal-prodotti kollha fl-istess post u f’forma li tidher sew, sabiex il-konsumatur ikun 
jista’ jarahom minnufih.
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Emenda 467
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dettalji li ġejjin, imsemmija fl-
Artikolu 31(2) marbuta mad-dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni 
għandhom jingħataw fuq in-naħa ta’ 
wara tal-pakkett: karboidrati, proteina, u 
xaħmijiet tat-tip trans artifiċjali u 
naturali. Dawn għandhom jiġu 
ppreżentati f’forma ċara fl-ordni 
speċifikat hawn fuq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ proteini u ta’ xaħmijiet tat-tip trans huma biċċiet ta’ informazzjoni importanti 
għall-konsumaturi u għalhekk għandhom jiġu ttikkettati b’mod obbligatorju fuq wara tal-
pakkett. Huwa wkoll importanti li jkun hemm differenzazzjoni bejn ix-xaħmijiet tat-tip trans 
artifiċjali u dawk naturali, peress li l-livell tax-xaħmijiet tat-tip trans artifiċjali jista’ jiġi 
influwenzat mill-produtturi.

Emenda 468
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Minbarra l-preżentazzjoni skont l-
Artikolu 34(1) għal kull 100 g/ml jew għal 
kull porzjon skont l-Artikolu 31(2), it-
tikkettar dwar il-kontenut ta' enerġija 
f’kilokaloriji meħtieġ skont l-Artikolu 
29(1)(a) u l-Anness XI, il-Parti B, 
għandhom jidhru fuq in-naħa ta’ 
quddiem tal-pakkett. 
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-Emenda tar-Rapporteur Nru 135. L-indikazzjoni 
tal-għadd ta’ kaloriji hija l-iktar parti importanti mill-informazzjoni għall-konsumatur. Il-
produtturi għandhom dejjem ikollhom l-għażla li jipprovdu din l-informazzjoni għal kull 
100g/ml jew għal kull porzjon fuq in-naħa ta' quddiem jekk jixtiequ jagħmlu hekk.

Emenda 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-paragrafu 1 m’għandux japplika 
għall-ikel definit mid-Direttiva tal-Kunsill 
89/398/KEE tat-3 ta’ Mejju 1989 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari u mid-direttivi 
speċifiċi kif imsemmija fl-Artikolu 4(1) ta’ 
dik id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ikel PARNUTS bħalma huma l-formuli tat-trabi, il-formuli follow-on, l-ikel komplementari 
għat-trabi u t-tfal żgħar u l-ikel djetetiku għal finijiet mediċi speċjali skont id-Direttiva tal-
Kunsill 2009/39/EC huwa fformulat speċifikatament biex jissodisfa l-ħtiġiet nutrizzjonali 
partikolari tal-popolazzjoni li għaliha huma mmirati. Ir-rekwiżit tal-inklużjoni ta’ 
dikjarazzjoni nutrizzjonali fuq il-bażi tal-Artikolu 9.1(1) tar-regolament propost ma huwa 
skont l-użu rikonoxxut f'dawn il-prodotti. Inoltre, l-informazzjoni nutrizzjonali limitata fil-
qasam viżiv prinċipali fuq l-ikel PARNUTS jista' jippreżenta lill-prodotti b'mod żvijjanti, u 
jwassal biex gruppijiet ta' konsumaturi vulnerabbli jagħżlu prodotti oħrajn għax jaħsbuhom 
nutrizzjonalment superjuri.
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Emenda 470
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Anness XIIIa jistabbilixxi kategoriji 
tal-prodotti li għalihom huwa obbligatorju 
li jkun hemm preżentazzjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni permezz 
ta’ sistema ta’ kodiċi bil-kuluri differenti. 
Għal prodotti li jaqgħu taħt waħda minn 
dawn il-kategoriji, il-livelli ta’ nutrijenti 
fuq in-naħa ta’ quddiem tal-pakkett, id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 
indikata permezz ta’ sistema ta’ kodiċi bil-
kuluri differenti. Il-kuluri aħdar, isfar u 
aħmar għandhom, b'referenza għall-
kontenut għal kull 100g jew 100ml, 
jindikaw jekk l-ikel għandux livell baxx, 
medju jew għoli ta’ dawk in-nutrijenti. 
Għal dan il-għan, qabel id-data ta’ 
applikazzjoni tal-Artikoli 29-34 u abbażi 
ta’ opinjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel, il-livelli referenzjali 
għandhom jiġu determinati u jindikaw il-
livell għoli, medju jew baxx ta’ dawk in-
nutrijenti. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif uriet ir-riċerka dwar il-konsumatur, l-użu ta’ sistema ta’ kuluri differenti fi prodotti 
pproċessati ħafna hija l-aktar waħda adattata għall-konsumaturi biex jagħmlu għażla malajr 
u infurmata.
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Emenda 471
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.

(2) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ tal-
Anness XIII.

Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 
jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.

Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 
jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.
Jekk id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għall-ikel imniżżel fl-Anness IV hija 
obbligatorja minħabba dikjarazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni jew is-saħħa, ma jkunx 
hemm bżonn li d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni tidher fil-parti viżiva 
prinċipali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li d-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni għandha tidher fil-parti viżiva 
prinċipali mhix prattika fuq pakketti żgħar (eż. prodotti taċ-ċuwingamm). Jekk l-ikel imniżżel 
fl-Anness IV jagħmel dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa, dan għandu għalhekk jiġi 
eżentat mir-rekwiżit li trid tkun tidher dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni fil-parti viżiva 
prinċipali.
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Emenda 472
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.

Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 
jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.

Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 
jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.

Jekk id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għall-ikel imniżżel fl-Anness IV hija 
obbligatorja minħabba dikjarazzjoni  
dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa, ma 
jkunx hemm bżonn li d-dikjarazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni tidher fil-parti viżiva 
prinċipali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ikel imniżżel fl-Anness IV huwa eżentat mir-rekwiżit għal dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
minħabba li ma jkunx fih kwantitajiet sinifikanti ta’ nutrijenti li hemm referenza għalihom fir-
Regolament. Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u l-Artikolu 17(3) tal-
proposta li qed titqies, huwa meħtieġ li l-ikel kollu, inkluż dak imniżżel fl-Anness IV, ikollu 
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuqu dwar in-nutrijenti msemmija fl-Artikolu 29(1) u (2) jekk 
jagħmlu dikjarazzjoni nutrizzjonali jew relatata mas-saħħa. Dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fil-parti viżiva prinċipali mhix prattika fuq pakketti żgħar.
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Emenda 473
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.
Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 
jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikoli 29(1)(b) u 29(2) għandha tidher 
flimkien, fuq wara tal-pakkett u fl-ordni 
ta’ preżentazzjoni provdut fil-Parti Ċ tal-
Anness XIII. Din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi preżentata f’forma 
ta’ tabella, bin-numri mqegħdin f’linja jekk 
ikun hemm spazju. Jekk ma jkunx hemm 
spazju, id-dikjarazzjoni għandha tidher 
f’forma lineari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni u semplifikazzjoni.

Emenda 474
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.

Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 

Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 
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jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.

jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.
Jekk id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għall-ikel imniżżel fl-Anness IV hija 
obbligatorja minħabba dikjarazzjoni  
dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa, ma 
jkunx hemm bżonn li d-dikjarazzjoni  
dwar in-nutrizzjoni tidher fil-parti viżiva 
prinċipali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li d-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni għandha tidher fil-parti viżiva 
prinċipali mhix prattika fuq pakketti żgħar (eż. prodotti taċ-ċuwingamm). Jekk l-ikel imniżżel 
fl-Anness IV jagħmel dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa, dan għandu għalhekk jiġi 
eżentat mir-rekwiżit li trid tkun tidher dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni fil-parti viżiva 
prinċipali.

Emenda 475
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29 (1) u (2) għandha tidher 
flimkien f’post wieħed u, kif jixraq, fl-
ordni ta’ preżentazzjoni provduta fil-Parti 
Ċ tal-Anness XIII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-emendi għall-Artikolu 29
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Emenda 476
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni tidher flimkien mad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrijenti msemmija 
fl-Artikolu 29(2), l-ordni tal-
preżentazzjoni ta’ l-enerġija u tan-
nutrijenti mdaħħla fid-dikjarazzjoni 
għandha tkun, kif xieraq, skond l-ordni 
mogħtija fil-Parti C ta’ l-Anness XIII. 4.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni għandha tkun ripetuta fuq in-naħa ta’ wara 
tal-pakkett flimkien man-nutrijenti li jingħataw fuq bażi volontarju, sabiex tkun tapplika d-
dispożizzjoni fl-Artikolu 34(2) emendat.

Emenda 477
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 
bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti negliġibbli
ta’ ...’ qrib sew tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni meta preżenti.

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 
bi stqarrija bħal ‘Ma fihx ammonti 
sinifikanti ta’ ...’ qrib sew tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni meta 
preżenti.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Xi prodotti għandhom valur nutrizzjonali ta’ żero jew kważi żero (eż. ilma minerali b'sustanzi 
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ta’ ħlewwa jew Coca-Cola light). F’dawn il-każijiet, il-produtturi għandhom ikunu jistgħu 
jaqbdu u jindikaw li l-prodott fih livelli negliġibbli ta’ nutrijenti, minflok li jagħmlu 
dikjarazzjoni sħiħa.

Emenda 478
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta’ 
evalwazzjoni dwar il-forma ta’ 
preżentazzjoni deskritta fil-paragrafi 1-6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir evalwazzjoni tal-forom ta’ preżentazzjoni sabiex ikunu identifikati l-vantaġġi u 
l-iżvantaġġi.

Emenda 479

Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Kapitolu V –- titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni Volontarja dwar l-Ikel Tikkettar obbligatorju dwar l-oriġini

Or. it
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Emenda 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 481
Frédérique Ries

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn l-informazzjoni dwar l-ikel koperta 
b’dan ir-Regolament tingħata b’mod 
volontarju, dik l-informazzjoni għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti speċifiċi 
rilevanti stipulati f’dan ir-Regolament.  
Fejn informazzjoni dwar l-ikel konformi 
mal-Artikoli 9 u 10 jew informazzjoni 
volontarja tiġi pprovduta għal ikel mhux 
ippakkjat minn qabel, din għandha tkun 
konformi mal-liġi nazzjonali skont l-
Artikolu 13(4) u l-Artikolu 41.
1a. L-informazzjoni volontarja 
m'għandhiex tintwera għad-detriment tal-
ispazju li hemm provdut għall-
informazzjoni obbligatorja.
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Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-mira li tiggarantixxi li meta l-informazzjoni dwar l-ikel tingħata minn 
ikel mhux preimpakkettat ikun ikkontemplat grad suffiċjenti ta’ flessibilità għall-operaturi fis-
settur. Jidher mill-memorandum spjegattiv u mill-premessi għar-regolament propost li dan 
tal-aħħar kien redatt bil-ħsieb li jgħodd prinċipalment għall-ikel preimpakkettat. L-estensjoni 
ta' dawn ir-regoli għall-ikel preimpakkettat mingħajr il-kunsiderazzjoni dovuta għall-
ispeċifiċitajiet tal-ikel mhux preimpakkettat u l-kuntatt mal-konsumatur ma' dan l-ikel iġib 
sogru serju li:

 jkun imminat l-objettiv li tingħata informazzjoni nutrizzjonali xierqa u sinifikattiva lill-
konsumaturi;

 fl-aħħar mill-aħħar, li dan jiswa ta’ diżinċentiva għall-operaturi fis-settur tal-ikel 
mhux preimpakkettat li jagħtu informazzjoni nutrizzjonali fuq bażi volontarja.

Emenda 482
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn l-informazzjoni dwar l-ikel koperta 
b’dan ir-Regolament tingħata b’mod 
volontarju, dik l-informazzjoni għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti rilevanti 
stipulati f’dan ir-Regolament, 
partikolarment mar-rekwiżiti tal-Artikolu 
7.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7 dwar Prassi ġusta dwar l-informazzjoni hija l-aktar bażi importanti għal skemi 
ta’ informazzjoni volontarja.
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Emenda 483
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
35(1), l-informazzjoni volontarja 
addizzjonali dwar in-nutrizzjoni għal 
gruppi speċifiċi fil-mira, pereżempju t-
tfal, għandha tibqa’ permessa sakemm 
dawn il-valuri referenzjali speċifiċi jkunu 
ppruvati xjentifikament, ma jiżdwidawx il-
konsumatur u jkunu konformi mal-
kundizzjonijiet ġenerali stipulati f’dan ir-
Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valuri referenzjali mniżżla fl-Anness XI B jirreferu għall-adult medju. Valuri referenzjali li 
jvarjaw għal prodotti bi gruppi speċifiċi fil-mira, bħat-tfal, li diġà ġew introdotti mill-
industrija u li ġew ittestjati xjentifikament, għandhom ikomplu jkunu permessibbli bħala 
informazzjoni addizzjonali. 

Emenda 484
Glenis Willmott

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jkunu pprovduti kwalunkwe 
mid-dettalji msemmija fl-Artikolu 9 jew 
elementi tiegħu, fuq bażi volontarja dwar 
l-ikel ippakkjat minn qabel, dawk id-
dettalji jew elementi għandhom 
jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifiċi 
rilevanti stipulati f'dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ informazzjoni nutrizzjonali għal ikel mhux ippakkjat minn qabel u ikel li jinbiegħ 
minn stabbilimenti li jfornu l-ikel fis-settur tal-kejterin qed isir iktar ta’ spiss. Hemm ħtieġa 
għal flessibbiltà fil-mod kif l-informazzjoni tiġi pprovduta għal ikel mhux ippakkjat minn 
qabel minħabba l-varjetà ta’ ambjenti tal-catering u l-ambjent fiżiku li jiddetta kif l-
informazzjoni nutrizzjonali tista' titniżżel. Ir-Regolament jeħtieġ li jippermetti lill-kumpaniji 
tal-catering biex jekk ikunu jixtiequ jistgħu juru l-informazzjoni dwar il-kaloriji għal kull 
porzjon volontarjament.

Emenda 485
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-informazzjoni kollha rilevanti 
rigward l-iskemi ta’ informazzjoni 
volontarja dwar l-ikel, bħall-kriterji 
sottostanti u l-istudji xjentifiċi, trid 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija essenzjali sabiex tkun żgurata t-trasparenza.

Emenda 486
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mingħajr preġudizzju għat-tikkettar
skont il-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità, bħar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 509/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 
dwar prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel 
bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti 
u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
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Komunità Ewropea jew minn pajjiż jew 
post speċifiku. 

510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-
protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi 
u d-denominazzjonijiet ta' l-oriġini għall-
prodotti agrikoli u l-oġġetti ta' l-ikel, il-
paragrafu 4 għandu japplika fejn il-pajjiż 
tal-oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' 
ikel ikun volontarjament indikat sabiex 
jinforma lill-konsumaturi li l-ikel joriġina 
jew ġej mill-Komunità Ewropea jew minn 
pajjiż jew post speċifiku. F’każijiet bħal 
dawn, l-ikel għandu jkollu tikketta li tgħid 
“Prodott fl-UE (Stat Membru)”. Barra 
minn hekk, jista' jitniżżel ir-reġjun tal-
oriġini. Indikazzjonijiet volontarji bħal 
dawn rigward il-pajjiż jew ir-reġjun tal-
oriġini ma jaffettwawx is-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni ta' reġjun tal-oriġini tirrifletti x-xewqa ta' bosta konsumaturi li l-ispeċjalitajiet 
reġjonali għandhom ikunu ttikkettati bħala tali. It-tikketta “Prodott fl-UE” turi konformità 
mal-leġiżlazzjoni relevanti tal-Komunità dwar l-ikel u għalhekk tista’ tkun informazzjoni ta’ 
interess għall-konsumaturi. 

Barra minn hekk, is-suq intern ma jiġix affettwat bl-introduzzjoni ta' indikazzjonijiet tal-pajjiż 
jew ir-reġjun tal-oriġini bħal dawn.

Emenda 487
Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 488
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli wkoll li jiġi stabbilit livell intermedju bejn il-pajjiż u l-post sabiex tkun 
indikata l-oriġini.

Emenda 489
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mingħajr preġudizzju għat-tikkettar 
skont il-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità u minbarra r-rekwiżiti tal-
Artikolu 9(1)(i), il-paragrafi 3 u 4 
għandhom japplikaw fejn l-informazzjoni 
dwar il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’ 
provenjenza ta’ ikel tkun volontarjament 
indikata sabiex tinforma lill-konsumaturi li 
l-ikel joriġina jew ġej mill-Komunità 
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Ewropea jew minn pajjiż jew post 
speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk, minbarra r-rekwiżiti obbligatorji tal-Artikolu 9(1)(i), meta tingħata informazzjoni dwar 
il-pajjiż tal-oriġini tal-komponenti ta’ ikel, din l-informazzjoni għandha tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35(2).

Emenda 490
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mingħajr preġudizzju għat-tikkettar 
skont il-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità, b’mod partikolari r-
Regolamenti tal-Kunsill (KE) 509/2006 u 
510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 u d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9(1)(ia), il-
paragrafi 3 u 4 għandhom japplikaw fejn 
il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’ 
provenjenza ta’ ikel ikun volontarjament 
indikat sabiex jinforma lill-konsumaturi li 
l-ikel joriġina jew ġej mill-Komunità 
Ewropea jew minn pajjiż jew post 
speċifiku. F’każijiet bħal dawn, l-ikel 
għandu jkollu tikketta li tgħid “prodott fl-
UE (Stat Membru)”. Barra minn hekk, 
jista' jitniżżel isem ir-reġjun.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni ta' reġjun tal-oriġini tirrifletti x-xewqa ta' bosta konsumaturi li l-ispeċjalitajiet 
reġjonali għandhom ikunu ttikkettati bħala tali. It-tikketta “prodott fl-UE (Stat Membru)” turi 
konformità mal-leġiżlazzjoni relevanti tal-Komunità dwar l-ikel u għalhekk tista’ tkun 
informazzjoni ta’ interess għall-konsumaturi, inklużi dawk barra l-Komunità.
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Emenda 491
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafi 3 u 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' l-ikel mhuwiex l-istess 
bħal dak ta' wieħed mill-ingrdjent(i) 
tiegħu, il-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' dak/dawk l-ingredjent(i) 
għandu jingħata wkoll.

3. L-informazzjoni dwar l-oriġini 
għandha tiġi pprovduta jekk l-
indikazzjonijiet l-oħra rigward l-ikel 
ikunu falsi jew jiżgwidaw.

4. Fil-każ tal-laħam, barra miċ-ċanga u l-
vitella, l-indikazzjoni dwar il-pajjiż ta' 
oriġini jew il-post ta' provenjenza tista’ 
tingħata bħala post uniku fejn twieldu 
trabbew u nqatlu l-annimali fl-istess pajjiż 
jew post. F’każijiet oħra għandha 
tingħata l-informazzjoni dwar kull wieħed 
mill-postijiet differenti ta' tewelid, trobbija 
jew qatla. 5.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem il-ġdid se jwassal biex ir-Regolament ikun konformi mar-Regolament 834/2007 
dwar il-produzzjoni organika u tkun ta’ avviż għall-konsumaturi d’każijiet fejn informazzjoni 
oħra tista’ tiżgwida. Dan se jevita li l-informazzjoni mhux essenzjali tkun ta’ xkiel fil-qari ta’ 
informazzjoni importanti oħra.

Emenda 492
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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jew qatla. 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar dwar il-pajjiż tal-oriġini tat-tjur u tal-laħam għandu jkun obbligatorju. Għalhekk, 
l-Artikolu 35(4) li jispjega r-rekwiżiti applikabbli għat-tikkettar tal-pajjiż ta’ oriġini għal-
laħam fuq bażi volontarja m’għadux rilevanti. Id-dispożizzjoni rilevanti ddaħħlet fl-Artikolu 9 
(1) i.

Emenda 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. F’dak li għandu x’jaqsam mal-wiski, 
l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini 
għandha tingħata dejjem, u għandha 
titniżżel fil-parti viżiva prinqipali.  Meta l-
wiski jkun prodott f’diversi pajjiżi, 
għandu jiġi indikat l-isem ta’ kull pajjiż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija prattika tradizzjonali li l-wiski mibjugħ fl-UE jkun tikkettat bil-pajjiż tal-oriġini tiegħu, u 
l-konsumaturi jagħtu importanza konsiderevoli lil din l-informazzjoni.  Ċerti tipi ta' wiski li 
m'għandhomx indikazzjoni tal-oriġini jużaw indikazzjonijiet oħra biex jagħtu l-impressjoni li 
joriġinaw f'wieħed mill-pajjiżi ewlenin li jipproduċu l-wiski meta fil-fatt ma jkunux ġejjin 
minnu.  Għalhekk huwa xieraq li t-tipi kollha ta' wiski li jinbiegħu fl-UE jiddikjaraw l-oriġini 
tagħhom sabiex ikun evitat li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni qarrieqa.

Emenda 494
George Lyon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għall-wiski, l-indikazzjoni tal-pajjiż 
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tal-oriġini għandha tingħata, u għandha 
titniżżel fil-parti viżiva prinċipali. Meta l-
wiski jkun prodott f’diversi pajjiżi, 
għandu jiġi indikat l-isem ta’ kull pajjiż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 495
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Ir-regoli ta’ implimentazzjoni dwar il-
kondizzjonijiet u l-kriterji ta’ użu ta’ 
dettalji mogħtija volontarjament skont il-
paragrafi 1-5 jistgħu jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tkun marbuta mal-paragrafi preċedenti biss.
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Emenda 496
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. It-terminu ‘veġetarjan’ m’għandux 
ikun applikat għal ikel li jkun, jew isir 
minn jew bl-għajnuna ta’ prodotti 
meħuda minn annimali li mietu, inqatlu 
jew minn annimali li mietu minħabba li 
ttieklu. It-terminu ‘veġetarju’ m’għandux 
jiġi applikat għal ikel li huwa, jew isir 
minn jew bl-għajnuna ta’ annimali jew 
ta’ prodotti tal-annimali (inklużi prodotti 
minn annimali ħajjin).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, it-termini “veġetarjan” u “veġetarju” mhumiex protetti bil-liġi. Fil-prattika, dan 
ifisser li kull produttur jista’ jimmarka l-prodott tiegħu bħala “veġetarjan” anki jekk ma 
jkunx. Id-definizzjoni t’hawn fuq tressqet mill-Aġenzija tal-Istandards għall-Ikel tar-Renju 
Unit, wara snin ta’ diskussjoni.

Emenda 497
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Skont l-Artikolu 3(1), għandu jkun 
ammissibbli li tingħata informazzjoni 
dwar kunsiderazzjonijiet ambjentali, 
soċjali u etiċi rigward l-oġġetti tal-ikel. 
Sabiex ma jkunux inkoraġġiti l-impenji 
arbitrarji u sabiex tkun żgurata l-
paragunabiltà, il-Kummissjoni, fi żmien 
[12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta’dan ir-
Regolament] għandha tippreżenta 
proposta leġiżlattiva dwar tali kriterji 
rigward l-ikel. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ambjentali, soċjali u etiċi huma linji gwida importanti għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
għal bosta konsumaturi. L-għotja ta’ tali informazzjoni, għalhekk, għandha tkun inkoraġġita.

Emenda 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 35 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Simbolu komuni ta’ nutrizzjoni pożittiva

1. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi simbolu komuni ta' 
nutrizzjoni pożittiva biex tgħin lill-
konsumaturi jidentifikaw l-għażla li tkun 
aħjar għas-saħħa f'kategoriji ta' ikel.
Dik il-miżura maħsuba biex temenda l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi tissupplimentah, 
għandha tiġi adottata, skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmi fl-
Artikolu 49(3),
2. Ikel eliġibbli li jkollu s-simbolu komuni 
ta' nutrizzjoni pożittiva jrid ikun konformi 
ma' kriterji speċifikati mill-Kummissjoni 
u mal-profili tan-nutrijenti stabbiliti skont 
l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 
1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar 
indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-
saħħa mogħtija fuq l-ikel.
3. Il-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jiġu stabbiliti filwaqt li jitqiesu 
b'mod partikolari:
(a) il-kompożizzjoni nutrittiva globali tal-
ikel u l-preżenza ta' nutrijenti li ntwera 
xjentifikament li għandhom effett fuq is-
saħħa;
(b) ir-rwol u l-importanza tal-ikel (jew tal-
kategoriji tal-ikel) u l-kontribut tiegħu lid-
dieta tal-popolazzjoni b'mod ġenerali jew, 
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skont kif ikun xieraq, ta' ċerti gruppi ta' 
riskju, inklużi t-tfal.
Il-kriterji għandhom ikunu bbażati fuq l-
għarfien xjentifiku dwar id-dieta u n-
nutrizzjoni u r-relazzjoni tagħhom mas-
saħħa.
Meta tistabbilixxi l-kriterji, il-
Kummissjoni għandha titlob lill-Awtorità 
biex, fi żmien 12-il xahar, tipprovdi l-parir 
xjentifiku rilevanti.
___________

* L-1 ta' Jannar tat-tielet sena wara d-data tal-
adozzjoni ta' dan ir-Regolament.
1 ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simbolu komuni ta' nutrizzjoni pożittiva jgħin lill-konsumaturi biex jidentifikaw l-għażliet li 
huma aħjar għas-saħħa meta jixtru l-ikel. Ikel tikkettat b'simbolu pożittiv jista' pereżempju 
jkun fih inqas xaħam, zokkor u melħ u iktar fajber tal-ikel minn prodotti tal-ikel tal-istess tip 
li ma jkollhomx is-simbolu. B'simbolu pożittiv il-konsumaturi jistgħu jagħmlu għażla aħjar 
għas-saħħa sempliċement billi jagħtu ħarsa ta' malajr fil-waqt li jkunu qed jixtru. 

Emenda 499
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 35 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 20XX (tliet snin wara 
l-adozzjoni), il-Kummissjoni għandha, 
f’konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 49(3), tistabbilixxi simbolu 
pożittiv komuni dwar in-nutrizzjoni sabiex 
il-konsumaturi jiġu mgħejuna 
jidentifikaw l-aħjar għażla għall-
saħħithom fil-kategoriji tal-ikel.
2. L-ikel eliġibbli li jkollu simbolu komuni 
ta' nutrizzjoni pożittiva għandu jkun 
konformi mal-kriterji speċifikati mill-
Kummissjoni.
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3. Il-kriterji kif imsemmija fil-paragrafu 2 
għandhom ikunu stabbiliti billi jitqiesu, 
b’mod partikolari:
(a) il-kompożizzjoni nutrittiva globali tal-
ikel u l-preżenza ta' nutrijenti li ntwera 
xjentifikament li għandhom effett fuq is-
saħħa;
(b) ir-rwol u l-importanza tal-ikel (jew tal-
kategoriji tal-ikel) u l-kontribuzzjoni 
għad-dieta tal-popolazzjoni.
Il-kriterji għandhom ikunu bbażati fuq 
tagħrif xjentifiku dwar id-dieta u n-
nutrizzjoni, u r-rabta tagħhom mas-
saħħa. Meta tiffissa l-kriterji, il-
Kummissjoni għandha titlob lill-Awtorità 
biex fi żmien 12-il xahar tagħtiha l-pariri 
xjentifiċi rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simbolu nutrizzjonali pożittiv komuni jista’ jgħin lill-konsumaturi jidentifikaw l-opzjonijiet li 
l-aktar huma favur is-saħħa fil-kategoriji tal-ikel. Jindika wkoll li l-prodott jissodisfa ċerta 
kriterji, bħal ngħidu aħna, livelli baxxi ta’ xaħmijiet saturati, zokkrijiet, melħ u livelli ogħla 
ta’ fibra djetetika. Il-kriterji, jekk jgħaddu minn proċess xjentifiku rigoruż, joffru wkoll gwida 
għall-industrija ħalli tirriformula u tinnova l-prodotti tagħha. Simbolu pożittiv jippermetti 
lill-konsumatur jagħmel għażliet aktar favur is-saħħa b'titwila ta’ malajr hu u jixtri. L-ikel li 
jkollu simbolu pożittiv ma jkunx 'ikel djetetiku' imma jkun intiż ħalli kulħadd ikun jista' 
jagħżel dieta aktar favur saħħtu.

Emenda 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 35 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 20XX (tliet snin wara 
l-adozzjoni), il-Kummissjoni għandha, 
f’konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 49(3), tistabbilixxi simbolu 
komuni ta' nutrizzjoni pożittiva sabiex il-
konsumaturi jiġu mgħejuna jidentifikaw 
l-aħjar għażla għall-saħħithom fil-
kategoriji tal-ikel.
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2. L-ikel eliġibbli li jkollu simbolu komuni 
ta' nutrizzjoni pożittiva għandu jkun 
konformi mal-kriterji speċifikati mill-
Kummissjoni, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 49(3).
3. Il-kriterji kif imsemmija fil-paragrafu 2 
għandhom ikunu stabbiliti billi jitqiesu, 
b’mod partikolari:
(a) il-kompożizzjoni nutrittiva globali tal-
ikel u l-preżenza ta' nutrijenti li ntwera 
xjentifikament li għandhom effett fuq is-
saħħa;
(b) ir-rwol u l-importanza tal-ikel (jew tal-
kategoriji tal-ikel) u l-kontribuzzjoni 
għad-dieta tal-popolazzjoni.
Il-kriterji għandhom ikunu bbażati fuq 
tagħrif xjentifiku dwar id-dieta u n-
nutrizzjoni, u r-rabta tagħhom mas-
saħħa.
Meta tiffissa l-kriterji, il-Kummissjoni 
għandha titlob lill-Awtorità biex fi żmien 
12-il xahar tagħtiha l-pariri xjentifiċi 
rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simbolu nutrizzjonali pożittiv komuni jkun hemm biex jgħin lill-konsumaturi jidentifikaw l-
aktar għażliet favur saħħithom fil-kategoriji tal-ikel. Jindika li l-prodotti jissodisfaw ċerti 
kriterji, bħal, ngħidu aħna, livelli aktar baxxi ta’ xaħam saturat, zokkrijiet, melħ u livelli 
ogħla ta’ fibra djetetika. Bil-għażla ta’ ikel b’simbolu pożittiv, huwa faċli għall-konsumaturi 
li jtejbu d-dieta tagħhom, u dan jista’ jwassal għal saħħa aħjar. Il-kriterji, jekk jgħaddu minn 
proċess xjentifiku rigoruż, jista’ joffru gwida lill-industrija ħalli tirriformula u tinnova l-
prodotti tagħha. Simbolu pożittiv jippermetti għażla favur saħħet dak li jkun billi tingħata 
titwila fil-mument tal-akkwist. L-ikel ittikkettat b’simbolu pożittiv huwa tajjeb għal individwi 
f’saħħithom. L-ikel li jkollu simbolu pożittiv ma jkunx ‘ikel tad-dieta' imma jkun intiż għal 
kulmin jixtieq dieta favur is-saħħa.
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Emenda 501
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36
Preżentazzjoni

L-informazzjoni volontarja m'għandhiex 
tintwera għad-detriment ta' l-ispazju li 
hemm provdut għall-informazzjoni 
obbligatorja.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, din l-emenda tressaq ir-rekwiżit previst f’dan l-artikolu 
għall-Artikolu 35 mingħajr tibdil sustanzjali.


