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Emenda 126
Theodoros Skylakakis

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Għandu jkun żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fit-
twettiq tal-linji politiċi tal-Unjoni. 
Għandha tingħata l-attenzjoni dovuta, fejn 
adatt, lill-protezzjoni tal-ambjent u lit-
trattament xieraq tal-annimali.

(2) Għandu jkun żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fit-
twettiq tal-linji politiċi tal-Unjoni. 
Għandha tingħata l-attenzjoni dovuta, fejn 
adatt, lill-protezzjoni tal-ambjent u lit-
trattament xieraq tal-annimali 
b’kunsiderazzjoni tal-abilità putattiva 
tagħhom li jaħsbu u jħossu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-abilità putattiva tal-annimali li jaħsbu u jħossu jvarja minn speċi għall-oħra u dan 
għandu jiġi kkunsidrat fejn adatt.

Emenda 127
Elena Oana Antonescu

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 6

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(6) Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel għandu 
jitqies bħala ġdid meta għal dak l-ikel tiġi 
applikata teknoloġija ta' produzzjoni li ma 
tkunx intużat qabel għall-produzzjoni tal-
ikel fl-Unjoni. B’mod partikolari, 
teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta' 
tgħammir u produzzjoni tal-ikel, li 
għandhom impatt fuq l-ikel, u għalhekk 
jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza tal-
ikel, għandhom jiġu koperti minn dan ir-
Regolament. Għalhekk l-ikel ġdid għandu 
jinkludi ikel derivat minn annimali prodotti 
permezz ta' tekniki mhux tradizzjonali ta' 
tgħammir u mill-frieħ tagħhom, ikel 

(6) Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel għandu 
jitqies bħala ġdid meta għal dak l-ikel tiġi 
applikata teknoloġija ta' produzzjoni li ma 
tkunx intużat qabel għall-produzzjoni tal-
ikel li se jkun kkumerċjalizzat u kkunsmat 
fl-Unjoni. B’mod partikolari, teknoloġiji 
emerġenti fil-proċessi ta' tgħammir u 
produzzjoni tal-ikel, li għandhom impatt 
fuq l-ikel, u għalhekk jista' jkollhom impatt 
fuq is-sikurezza tal-ikel, għandhom jiġu 
koperti minn dan ir-Regolament. Għalhekk 
l-ikel ġdid għandu jinkludi ikel derivat 
minn annimali prodotti permezz ta' tekniki 
mhux tradizzjonali ta' tgħammir u mill-
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derivat mill-pjanti prodotti permezz ta' 
tekniki mhux tradizzjonali ta' tgħammir, 
ikel prodott permezz ta' proċessi ġodda ta' 
produzzjoni, li jista' jkollu impatt fuq l-ikel 
jew fuq ikel li fih jew li hu magħmul minn 
nanomaterjali maħdumin. Ikel derivat minn 
varjetajiet ta’ pjanti ġodda, jew razez ta’ 
annimali prodotti minn tekniki ta’ tagħmir
tradizzjonali, għandhom jitqiesu bħala ikel 
ġdid. Barra minn hekk, għandu jiġi ċċarat li 
ikel minn pajjiżi terzi li jkun ġdid fl-Unjoni 
jista' jitqies bħala tradizzjonali biss meta 
jkun derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fir-Regolament (KE) Nru 
178/2002, sew jekk ikun ipproċessat jew le 
(eż. frott, ġamm, meraq tal-frott). 
Madankollu, ikel akkwistat b'dan il-mod 
m'għandula jinkludi ikel prodott minn 
annimali jew pjanti li għalihom tkun ġiet 
applikata teknika mhux tradizzjonali ta' 
tgħammir jew ikel prodott mill-frieħ ta' 
dawn l-annimali, u lanqas ikel li għalih 
ikun ġie applikat proċess ġdid ta' 
produzzjoni.

frieħ tagħhom, ikel derivat mill-pjanti 
prodotti permezz ta' tekniki mhux 
tradizzjonali ta' tgħammir, ikel prodott 
permezz ta' proċessi ġodda ta' produzzjoni, 
li jista' jkollu impatt fuq l-ikel jew fuq ikel 
li fih jew li hu magħmul minn 
nanomaterjali maħdumin. Ikel derivat minn 
varjetajiet ta’ pjanti ġodda, jew razez ta’ 
annimali prodotti minn tekniki ta’ 
tgħammir tradizzjonali, għandhom jitqiesu 
bħala ikel ġdid. Barra minn hekk, għandu 
jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi terzi li jkun 
ġdid fl-Unjoni jista' jitqies bħala 
tradizzjonali biss meta jkun derivat minn 
produzzjoni primarja kif iddefinit fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002, sew jekk 
ikun ipproċessat jew le (eż. frott, ġamm, 
meraq tal-frott). Madankollu, ikel 
akkwistat b'dan il-mod m'għandu la
jinkludi ikel prodott minn annimali jew 
pjanti li għalihom tkun ġiet applikata 
teknika mhux tradizzjonali ta' tgħammir 
jew ikel prodott mill-frieħ ta' dawn l-
annimali, u lanqas ikel li għalih ikun ġie 
applikat proċess ġdid ta' produzzjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Dan l-istrument jitratta r-regolament dwar it-tqegħid fuq is-suq intern ta’ prodotti tal-ikel 
ġodda kemm jekk manifatturati fl-UE jew, skont kundizzjonijiet speċifiċi, f’pajjiżi terzi.  Ir-
regolament ma jkoprix prodotti tal-ikel prodotti minn swieq f'pajjiżi terzi.

Emenda 128
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18a) Sabiex jiġu evitati t-testijiet fuq l-
annimali, testijiet fuq annimali vertebrati 
għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jitwettqu biss meta ma jkunx 
għad fadal alternattivi oħra. Dan ir-
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Regolament għandu jiżgura li l-ittestjar 
fuq l-annimali vertebrati jiġi minimizzat, 
b’enfasi speċjali fuq it-testijiet doppji, u 
għandu jippromwovi l-użu ta’ metodi ta' 
ttestjar li ma jinvolvux lill-annimali u 
għandu jippromwovi strateġiji intelliġenti 
għat-testijiet. 
Riżultati li għandna f’idejna ta’ testijiet li 
saru fuq annimali vertebrati għandhom 
jiġu kondiviżi fil-proċess tal-iżvilupp ta’ 
ikel ġdid. Barra minn hekk, skont id-
Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE tal-24 
ta’ Novembru 1986 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti 
u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-
Istati Membri dwar il-protezzjoni tal-
annimali użati għall-għanijiet 
sperimentali u għanijiet oħra xjentifiċi, 
testijiet fuq annimali vertebrati għandhom 
jiġu sostitwiti, ristretti jew irraffinati. 
L-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha, fejn huwa possibbli, tkun 
ibbażata fuq l-użu ta’ metodi ta’ ttestjar 
alternattivi u adegwati. Mhux aktar tard 
minn seba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament , il-Kummissjoni 
għandha tanalizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tad-data tar-riżultati minn 
testijiet fuq annimali vertebrati ,u fejn 
hemm bżonn, temenda dawk ir-regoli. 
1 ĠU L 358, 18.12. 1986, p. 1.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tal-ittestjar doppju tfisser li ma jkunx permess aktar, pereżempju l-induzzjoni tar-
reċidività tat-tumuri f’annimal, bil-konsegwenza li jkun impossibbli li jiġi vverifikat x'jista' 
jkun l-impatt fuq is-saħħa fit-tieni jew fit-tielet ċiklu ta' terapija. Għandu jitqies li t-tumuri 
reċidivi joħorġu f’minn tal-inqas 30% tan-nies li jiġu operati minħabba tumuri jew sarkomi. 
Jekk ma jitħallewx l-esperimenti fuq l-annimali dan ikun ifisser li jkunu jridu jiġu applikati 
direttament fuq il-pazjent.
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Emenda 129
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(19a) L-aspetti etiċi u ambjentali 
għandhom jitqiesu bħala parti mill-
ġestjoni tar-riskju matul il-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni. Dawn l-aspetti għandhom 
jiġu evalwati mill-Grupp Ewropew għall-
Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji Ġodda u 
mill-Aġenzija Ambjentali Ewropea 
rispettivament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' tistabbilixxi parzjalment l-Emenda 23 fl-ewwel qari tal-PE.

Emenda 130
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 22

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(22) Jekk l-ikel tradizzjonali minn pajjiżi 
terzi jkun inkluż fil-lista ta' ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi, dan jista' 
jitqiegħed fis-suq fi ħdan l-Unjoni, taħt 
kondizzjonijiet li jikkorrispondu għal 
dawk li għalihom ikun intwera rekord ta' 
użu sikur bħala ikel. Fir-rigward tal-
valutazzjoni u l-ġestjoni tas-sikurezza ta' 
ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi, 
għandu jitqies ir-rekord ta' użu sikur 
tiegħu bħala ikel fil-pajjiż tal-oriġini 
tiegħu. Ir-rekord ta' użu sikur bħala ikel 
m'għandux jinkludi l-użu mhux għall-ikel 
jew użu mhux relatat ma' dieti normali.

(22) Fir-rigward tal-valutazzjoni u l-
ġestjoni tas-sikurezza ta’ ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi għandhom jitqiesu r-
regoli fis-seħħ tal-UE.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li tiġi evitata l-importazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li mhumiex konformi  
mar-regolamenti tal-UE jew li l-kompożizzjoni tagħhom ġejja, kollha kemm hi jew parti 
minnha, minn speċi ta' annimal jew pjanta li jinsabu fil-perikolu ta' estinzjoni.

Emenda 131
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 34

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(34) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-
setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq 
il-Kummissjoni.

imħassar

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

Or. en

Emenda 132
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 35

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(35) B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tiċċara ċerti 
definizzjonijiet sabiex tiżgura l-
implimentazzjoni armonizzata ta' dawn 
id-dispożizzjonijiet mill-Istati Membri, 
inkluża d-definizzjoni ta' nanomaterjali 
maħdumin b'kont meħud tal-iżviluppi 
tekniċi u xjentifiċi u t-teknika mhux 
tradizzjonali ta' tgħammir tal-annimali li 
tinkludi tekniki użati għar-riproduzzjoni 
asesswali ta' annimali ġenetikament 

imħassar
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identiċi li ma kinux użati għall-
produzzjoni tal-ikel fi ħdan l-Unjoni qabel 
il-15 ta' Mejju 1997. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta kwalunkwe miżura transitorja 
adatta u li taġġorna l-lista ta' ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi u l-lista tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 133
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Premessa 36

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(36) Barra minn hekk, il-Kummissjoni
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati f'konformità mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea fir-rigward tal-kriterji skont liema 
l-ikel jista' jiġi kkunsidrat li ntuża għal 
konsum mill-bniedem sa grad sinifikanti fl-
Unjoni qabel il-15 ta' Mejju 1997. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
tikkonsulta mal-esperti matul il-fażi 
preparatorja f'konformità mal-impenn li 
ħadet il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
tad-9 ta’ Diċembru 2009 dwar l-
implimentazzjoni tal-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

(36) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-
rigward tal-kriterji skont liema l-ikel jista' 
jiġi kkunsidrat li ntuża għal konsum mill-
bniedem sa grad sinifikanti fl-Unjoni qabel 
il-15 ta' Mejju 1997, b’kunsiderazzjoni 
tad-determinazzjoni ta’ jekk tip ta’ ikel 
jaqax fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament , 
tal-aġġustament u l-adattament tad-
definizzjoni ta’ “nanomaterjali 
maħdumin” għall-progress tekniku u 
xjentifiku u f’konformità mad-
definizzjonijiet sussegwentement 
maqbulin fil-livell internazzjonali, ta’ 
regoli dwar kif għandha tipproċiedi 
f’każijiet fejn il-Kummissjoni m’għandha 
l-ebda informazzjoni dwar l-użu tal-ikel 
għall-konsum tal-bniedem qabel il-15 ta’ 
Mejju 1997, kif ukoll b’kunsiderazzjoni 
tar-regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 
4(1) u tal-aġġornament tal-lista tal-
Unjoni. Huwa partikolarment importanti li 
l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
adatti, inkluż fil-livell espert, tul il-ħidma 
ta’ tħejjija tagħha inkluż.
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Or. en

Emenda 134
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2b) Fejn meħtieġ u b’kunsiderazzjoni tal-
ambitu definit f’dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’ tiddetermina, permezz 
tal-atti delegati bi qbil mal-Artikolu 21 u 
soġġett għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 
22 u 23, jekk tip ta’ ikel jaqax fl-ambitu 
ta’ dan ir-Regolament. Meta ikel ġdid 
ikun kapaċi li jħalli effett fuq il-ġisem tal-
bniedem simili għal dak ta’ prodott 
mediċinali, il-Kummissjoni tista’ titlob l-
opinjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini (EMEA) dwar jekk dan jaqax 
taħt ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 li jistipula l-proċeduri 
Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni ta' prodotti mediċinali għall-
użu tal-bniedem u veterinarju u li 
jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini1, u għalhekk ma jaqax fl-ambitu 
ta’ dan ir-Regolament.
1 ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 91 fl-ewwel qari tal-PE
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Emenda 135
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 3 - paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tadotta kriterji 
ulterjuri sabiex tiċċara d-definizzjonijiet 
fis-sub-punti (i) sa (iv) tal-punt (a), u fil-
punti (c), (d) u (e) tal-paragrafu 2 ta' dan 
l-Artikolu f'konformità mal-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).

3. B’kunsiderazzjoni tad-definizzjonijiet 
differenti ta’ nanomaterjali ppubblikati 
minn bosta entitajiet fil-livell 
internazzjonali u tal-iżviluppi tekniċi u 
xjentifiċi kontinwi fil-qasam tan-
nanoteknoloġiji, il-Kummissjoni għandha 
tibdel u tadatta punt (c) tal-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu skont il-progress 
tekniku u xjentifiku, u b'konformità mad-
definizzjonijiet sussegwentment maqbulin 
fil-livell internazzjonali bi qbil mal-
Artikolu 21 u soġġett għall-kundizzjonijiet 
tal-Artikoli 22 u 23.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendi 92 u 35 fl-ewwel qari tal-PE.

Emenda 136
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 4 - paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fejn meħtieġ, l-awtorità kompetenti 
tista' tikkonsulta awtoritajiet kompetenti 
oħrajn u lill-Kummissjoni dwar sa liema 
punt l-ikel intuża għall-konsum mill-
bniedem fl-Unjoni qabel il-15 ta' Mejju 
1997. It-tweġibiet għal kwalunkwe 
konsultazzjoni ta' din ix-xorta, għandhom 
ukoll jintbagħtu lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tqassar it-tweġibiet 
riċevuti u tikkomunika r-riżultat tal-
konsultazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti 

3. Sabiex tiġi żgurata t-totalità ta’ 
informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni ta’ 
ikel ġdid, il-Kummissjoni għandha, sa 
mhux aktar tard minn...*, tadotta regoli 
dwar kif għandha tipproċedi f’każijiet fejn 
il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
informazzjoni dwar l-użu tal-ikel għall-
konsum tal-bniedem qabel il-15 ta’ Mejju 
1997, permezz ta’ atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 21 u soġġett għall-kundizzjonijiet 
tal-Artikoli 22 u 23.
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kollha.
Sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 40 fl-ewwel qari tal-PE

Emenda 137
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 4 - paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri 
implimentattivi għall-paragrafu 3 ta' dan 
l-Artikolu skont il-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 19(2).

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta regoli 
dettaljati dwar l-applikazzjoni tal-
paragrafu 1, b’mod partikolari fir-rigward 
tat-tip ta’ informazzjoni li għandha 
tinġabar mill-Istati Membri u/jew mill-
operaturi kummerċjali tal-ikel, permezz 
tal-atti delegati bi qbil mal-artikolu 21 u 
soġġett għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 
22 u 23. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu 4(2) mid-dokument tal-Kummissjoni

Emenda 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 8 – punt c a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ca) l-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent, li għandha tiġi 
ppubblikata sa mhux aktar tard mill-
ġurnata tal-pubblikazzjoni tal-
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valutazzjoni tal-EFSA, dwar il-miżura 
safejn il-proċess ta’ produzzjoni u l-
konsum normali għandu effett ta’ ħsara 
għall-ambjent, għandha tiġi kkunsidrata 
fil-ġestjoni tar-riskju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' tistabbilixxi parzjalment l-emenda 47 fl-ewwel qari tal-PE.

Emenda 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 8 - punt c b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(cb) l-opinjoni tal-Grupp Ewropew fuq 
Etika fix-Xjenza u Teknoloġiji Ġodda, li 
għandha tiġi ppubblikata sa mhux aktar 
tard mill-ġurnata tal-pubblikazzjoni tal-
valutazzjoni tal-EFSA, dwar il-miżura ta’ 
obbjezzjonijiet etiċi, għandha tiġi 
kkunsidrata fil-ġestjoni tar-riskju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' tistabbilixxi parzjalment l-emenda 48 fl-ewwel qari tal-PE.

Emenda 140
Daciana Octavia Sârbu

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 8 - punt c c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(cc) mhux ġej minn annimal klonat jew 
mid-dixxendenti tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ewwel qari tar-rapport tal-Parlament approva b’mod speċifiku li l-leġiżlazzjoni futura 
tipprojbixxi li dan l-ikel jitqiegħed fis-suq tal-UE. Din l-emenda għandha tiżgura li dan l-ikel 
ma jitqigħedx fis-suq qabel ma titressaq din il-leġiżlazzjoni.

Emenda 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ikel li għalih kienu applikati proċessi ta’ 
produzzjoni li jirrikjedu metodi ta’ 
evalwazzjoni tar-riskju speċifiċi 
(pereżempju ikel prodott bl-użu ta’ 
nanoteknoloġiji) jistgħu jiġu inklużi fil-
lista tal-Unjoni sakemm il-metodi ta’ 
valutazzjoni tar-riskju adatti ma jkunux 
disponibbli u meqjusa bħala adegwati 
mill-EFSA għall-valutazzjoni li l-użu tal-
ikel konċernat hu sikur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' tistabbilixxi parzjalment l-emenda 50 fl-ewwel qari tal-PE.

Emenda 142
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 9 - paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Il-lista tal-Unjoni għandha tiġi 
aġġornata skont il-proċedura stabbilita fir-
Regolament (KE) Nru 1331/2008 u, meta 
applikabbli, skont l-Artikolu 16 ta' dan ir-
Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha taġġorna l-
lista tal-Unjoni, inter alia f’każijiet ta’ 
protezzjoni tad-data msemmija fl-Artikolu 
16, skont il-proċedura stabbilita fir-
Regolament (KE) Nru 1331/2008. 
B’deroga mill-paragrafi 4 sa’ 6 tal-
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Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 
1331/2008, ir-Regolament għall-
aġġornament tal-lista tal-Unjoni għandu 
jiġi adottat permezz tal-atti delegati bi qbil 
mal-Artikolu 21 u soġġett għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 23. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika l-lista 
tal-Unjoni fuq paġna unika dedikata tal-
websajt tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu 7(4) mid-dokument tal-Kummissjoni.

Emenda 143
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 9 – paragrafu 2 g (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2g. Qabel tmiem il-perjodu msemmi fl-
Artikolu 16(1), il-lista tal-Unjoni għandha 
tiġi aġġornata sabiex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, 
biex b’hekk, sakemm l-ikel awtorizzat 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati f’dan 
ir-Regolament, l-indikazzjonijiet speċifiċi 
msemmija fil-punt (g) tal-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu, ma jibqgħux inklużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu 7(4) mid-dokument tal-Kummissjoni.
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Emenda 144
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 9 - paragrafu 2 h (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2h. Għall-finijiet tal-aġġornament tal-lista 
Komunitarja bl-inklużjoni ta’ikel ġdid, 
meta l-ikel ġdid ma jikkonsistix minn jew 
ma fihx ikel suġġett għall-protezzjoni tad-
data skont l-Artikolu 16 u:
(a) l-ikel ġdid huwa ekwivalenti għall-ikel 
eżistenti, fil-kompożizzjoni, fil-
metaboliżmu u fil-livell ta' sustanzi mhux 
mixtieqa,
or
(b) l-ikel ġdid jikkonsisti minn ikel 
approvat preċedentement għall-użu tal-
ikel fil-Kommunità, jew fih minn dan l-
ikel, u l-użu l-ġdid ippjanat huwa 
mistenni li ma jżidx b'mod sinifikanti l-
konsum tal-konsumaturi, inklużi 
konsumaturi fi gruppi vulnerabbli,
Imbagħad, il-proċedura ta' notifika 
msemmija fl-Artikolu 11 ta' dan ir-
Regolament għandha tapplika mutatis 
mutandis, permezz ta' deroga mill-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 86 fl-ewwel qari tal-PE

Emenda 145
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 11 - paragrafi 6 u 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Fi kwalunkwe stadju tal-proċedura l-
parti interessata tista' tirtira l-

6. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
korretta tal-proċedura ta' notifika 
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applikazzjoni tagħha. stipulata f'dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
għandha, qabel ...*, tadotta regoli 
dettaljati għall-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu permezz tal-atti delegati bi qbil 
mal-Artikolu 21 u soġġett għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 23.

7. Sa…, il-Kummissjoni għandha tadotta 
regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' 
dan l-Artikolu skont il-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 19(2).
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: sentejn wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

* Sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 146
Elena Oana Antonescu

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 14 - paragrafu 2 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Il-produttur għandu minnufih jinforma
lill-Kummissjoni bi:

(2) Il-produttur jew l-awtorità għandhom 
minnufih jinformaw lill-Kummissjoni bi: 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtaġġ obbligatorju ta’ informazzjoni ulterjuri li jista’ jkollha effett fuq l-evalwazzjoni 
dwar jekk ikel ġdid huwiex sikur għall-użu ma tistax titħalla biss f'idejn il-parteċipanti 
interessati - f'dan il-każ il-produttur - għaliex mhuwiex fl-interess tal-produttur li jipprovdi 
informazzjoni li tista' twassal sabiex ikel ġdid ma jkunx inkluż fil-lista tal-Unjoni. Ir-
regolament għalhekk għandu jipprovdi għal kanal alternattiv li permezz tiegħu data xjentifika 
jew teknika dwar ikel ġdid tkun tista’ tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni meta l-produttur jonqos 
milli jagħmel dan..
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Emenda 147
Elena Oana Antonescu

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 17 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) il-lista tal-Unjoni imsemmija fl-
Artikolu 7(1) u l-lista ta' ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 
7(2), fuq paġna unika dedikata tal-websajt 
tal-Kummissjoni;

(a) il-lista tal-Unjoni imsemmija fl-
Artikolu 7(1) u l-lista ta' ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 
7(2), fuq paġna unika dedikata tal-websajt 
tal-Kummissjoni, fil-lingwi uffiċjali kollha 
tal-UE ;

Or. ro

Emenda 148
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 21

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 20 għandhom 
jingħataw lill-Kummissjoni għal perijodu 
ta’ ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar is-setgħat delegati 
mhux iktar tard minn sitt xhur wara t-
tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-
delegazzjoni ta’ setgħa tiġġedded 
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill jirrevokawha skont l-
Artikolu 22. 

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 2 (2b), 3(3), 4(3), 
4(4), 9(1), 11(6) u 20 għandhom jingħataw 
lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar is-setgħat delegati 
mhux iktar tard minn sitt xhur wara t-
tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-
delegazzjoni ta’ setgħa tiġġedded 
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill jirrevokawha skont l-
Artikolu 22. 

2. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tinnotifikah simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tinnotifikah simultanjament lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
huma mogħtija lill-Kummissjoni bil-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 22 u 
23.

3. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
huma mogħtija lill-Kummissjoni bil-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 22 u 
23.
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Or. en

Emenda 149
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 22

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 20 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe żmien mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.

1. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 2 (2b), 3(3), 4(3), 4(4), 9(1), 11(6) 
u 20 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe 
żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill.

2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna sabiex jiġi deċiż jekk tirrevokax id-
delega ta’ setgħa għandha tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni 
mhux iktar tard minn xahar qabel ma 
tieħu d-deċiżjoni finali, billi tindika s-
setgħat delegati li jistgħu jkunu s-suġġett 
ta’ revoka u r-raġunijiet għal revoka.

2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna sabiex jiġi deċiż jekk tirrevokax id-
delega ta’ setgħa għandha tagħmel ħilitha 
biex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma 
tieħu d-deċiżjoni finali, billi tindika s-
setgħat delegati li jistgħu jkunu s-suġġett 
ta’ revoka u r-raġunijiet possibbli għal 
revoka.

3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati 
f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir 
effettiva minnufih jew f’data ulterjuri 
stipulata fiha. Hija ma taffettwax il-validità 
tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ. Hija 
għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati 
f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir 
effettiva minnufih jew f’data ulterjuri 
stipulata fiha. Hija ma taffettwax il-validità 
tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ. Hija 
għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 150
Kartika Tamara Liotard

Pożizzjoni tal-Kunsill – att li jemenda
Artikolu 23

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat fi 

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat fi 
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żmien tliet xhur mid-data tan-notifika. żmien xahrejn mid-data tan-notifika.
Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill, dan il-perjodu għandu 
jittawwal b’xahrejn.

2. Jekk, meta jiskadi dak il-perijodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma 
jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, jew 
jekk, qabel dik id-data, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu, it-tnejn li 
huma, infurmaw lill-Kummissjoni dwar 
id-deċiżjoni tagħhom li ma 
joġġezzjonawx, l-att delegat għandu jidħol 
fis-seħħ fid-data fih stabbilita.

2. Jekk, meta jiskadi dak il-perijodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma 
jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
għandu jkun ippubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u ser jidħol 
fis-seħħ fid-data stipulata fih.

L-att delegat jista' jiġi ppubblikat fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-
perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw 
lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li 
ma joġġezzjonawx.

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għall-att delegat, dan 
tal-aħħar ma għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha tagħti r-
raġunijiet għall-oġġezzjoni kontra l-att 
delegat.

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għall-att delegat, dan 
tal-aħħar ma għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha tagħti r-
raġunijiet għall-oġġezzjoni kontra l-att 
delegat.

Or. en


