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Emenda 108
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, jiġifieri
entitajiet li jinvolvu ruħhom f’attivitajiet 
ekonomiċi bi qligħ  fuq bażi kontinwa u 
organizzata. Operat bħalma huma t-
trattament okkażjonali u t-twassil tal-ikel, 
li jisserva bħala ikliet u l-ikel li jinbiegħ 
minn persuni privati , pereżempju
karitajiet, jew fieri lokali tal-komunità u 
laqgħat, u l-bejgħ ta’ ikel f’diversi forom 
ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta mill-
bdiewa, m’għandhomx ikunu koperti fl-
ambitu ta’ dan ir-regolament.

Or. it

Emenda 109
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15 a) Sabiex jiġi evitat il-piż żejjed b’mod 
partikolari fuq l-SMEs fis-settur tal-
produzzjoni tal-ikel tradizzjonali u l-
kummerċ tal-bejgħ bl-imnut tal-ikel, 
inklużi l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju 
li jipprovdu servizzi li għandhom 
x’jaqsmu mal-ikel, il-prodotti li mhumiex 
ippakkjati mibjugħa lill-pubbliku minn 
SMEs għandhom jiġu esklużi mir-
rekwiżiti tat-tikkettjar. 

Or. el
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Emenda 110
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 24 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

(24) Meta jintużaw fil-produzzjoni tal-ikel 
u xorta jkunu għadhom preżenti, ċerti 
ingredjenti jew sustanzi oħra jistgħu
jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi lil xi 
nies, u xi wħud minn dawk l-allerġiji jew l-
intolleranzi joħolqu periklu għal saħħet 
dawk konċernati. Hu importanti , 
għalhekk, li tingħata informazzjoni dwar 
il-preżenza ta’ addittivi fl-ikel, għajnuniet 
għall-ipproċessar u sustanzi oħra b’effett 
allerġeniku  ppruvat xjentifikament sabiex 
il-konsumaturi partikolarment dawk li 
jbatu minn allerġija ta’ ikel jew 
intolleranza jkunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati li jkunu sikuri għalihom. Traċċi 
ta’ tali sustanzi għandhom ukoll ikunu 
indikati, sabiex dawk li jbatu minn 
allerġiji aktar serji jkunu jistgħu jagħmlu 
għażliet bla periklu. Għal dan għandhom 
jitfasslu regoli komuni. 

Or. sv

Emenda 111
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 27 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari.

Emenda 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Premessa 27 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(27 a) B’konformità mar-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew, l-opinjoni tal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 
ix-xogħol tal-Kummissjoni u t-tħassib tal-
pubbliku ġenerali dwar il-ħsara relatata 
mal-alkoħol speċjalment lil konsumaturi 
żgħar u vulnerabbli, il-Kummissjoni 
flimkien mal-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu definizzjoni għax-xarbiet 
bħal ‘alcopops’ immirati speċifikament 
għaż-żgħażagħ. Minħabba n-natura 
alkoħolika tagħhom, dawn għandu 
jkollhom rekwiżiti aktar stretti ta’ 
ttikkettjar, u jkunu separati b’mod ċar 
mix-xorb mhux alkoħoliku fil-ħwienet. 
__________________
1 OJ C 77, 31.3.2009, p. 81.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 21 fl-ewwel qari

Emenda 113
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 28 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Unjoni dwar it-tikkettjar tal-
inbid. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1234/2007 tat- 22 ta' Ottubru 2007 li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' 
swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet 
speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-
Regolament Waħdieni dwar l-OKS)1

jistabbilixxi regoli li jiżguraw li l-
konsumaturi jkunu protetti u infurmati kif 
suppost. Għalhekk, huwa kunsiljabbli li fil-
każ tal-inbid f'dan l-istadju jkun hemm 
eżenzjoni mill-obbligu li jkunu elenkati l-
ingredjenti u li tingħata dikjarazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni. B'mod simili, il-protezzjoni 
tal-konsumatur fir-rigward ta' ċerti xarbiet 
alkoħoliċi hija żgurata permezz tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1601/91 tal-10 ta’ Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb aromatizzat ibbażat fuq inbid u 
cocktails aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid2 u permezz tar-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-
ittikkettjar, u l-protezzjoni ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb 
spirituż3. Ghalhekk, l-istess eżenzjoni 
għandha tapplika għax-xorb kopert minn 
dawk iż-żewġ Regolamenti.

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Unjoni dwar it-tikkettjar tal-
inbid. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1234/2007 tat- 22 ta' Ottubru 2007 li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’
swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet 
speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-
Regolament Waħdieni dwar l-OKS)12

jistabbilixxi regoli li jiżguraw li l-
konsumaturi jkunu protetti u infurmati kif 
suppost. Għalhekk, huwa kunsiljabbli li fil-
każ tal-inbid f’dan l-istadju jkun hemm 
eżenzjoni mill-obbligu li jkunu elenkati l-
ingredjenti u li tingħata dikjarazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni. B’mod simili, il-protezzjoni 
tal-konsumatur fir-rigward ta’ ċerti xarbiet 
alkoħoliċi hija żgurata permezz tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
1601/91 tal-10 ta’ Ġunju 1991 li 
jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ nbejjed aromatizzati, 
xorb aromatizzat ibbażat fuq inbid u 
cocktails aromatizzati magħmula mill-
prodotti tal-inbid13 u permezz tar-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’
Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-
ittikkettjar, u l-protezzjoni ta’
indikazzjonijiet ġeografiċi, ta’ xorb 
spirituż14 . Ghalhekk, l-istess eżenzjoni 
għandha tapplika għax-xorb kopert minn 
dawk iż-żewġ Regolamenti.

Or. en

                                               
1 ĠU L 299,16.11.2007, p. 1.
2 ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1.
3 ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.



AM\861438MT.doc 7/164 PE460.950v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari.

Emenda 114
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 29 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(29) Huwa meħtieġ li x-xorb komparabbli 
ma' nbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq 
inbid aromatizzat, cocktails aromatizzati 
magħmula mill-prodotti tal-inbid u xorb 
spirituż jiġi ttrattat bl-istess mod, u li tkun 
żgurata l-applikazzjoni tal-istess rekwiżiti 
legali dwar l-informazzjoni dwar l-ikel 
għal dak ix-xorb. Għalhekk, l-eżenzjoni 
mill-obbligu għall-elenkar tal-ingredjenti 
u li tiġi pprovduta dikjarazjoni dwar in-
nutrizzjoni għandha tapplika wkoll għax-
xorb li fih aktar minn 1,2 % b'volum ta' 
alkoħol li jsir mill-fermentazzjoni ta' frott 
jew ta' ħxejjex, mead u t-tipi kollha ta' 
birra.

imħassra

Or. en

Emenda 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 30 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(30) Madankollu, il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport fi żmien ħames snin 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
dwar jekk xi kategorjiji ta' xorb 
għandhomx jiġu eżentati, b'mod 
partikolari, milli jipprovdi informazzjoni 
dwar il-valur enerġetiku, u r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw eżenzjonijiet possibbli, b'kont
meħud tal-ħtieġa li tkun żgurata l-koerenza 

(30) Madankollu, il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport fi żmien ħames snin 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament 
dwar jekk xi kategoriji ta’ xorb alkoħoliku 
għandhomx jiġu eżentati, b’mod 
partikolari, milli jipprovdi informazzjoni 
dwar il-valur enerġetiku, u r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw eżenzjonijiet possibbli, 
b’kont meħud tal-ħtieġa li tkun żgurata l-
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ma' linji politiċi rilevanti oħra tal-Unjoni 
Ewropea. Il-Kummissjoni tista' wkoll 
tipproponi, jekk meħtieġ, rekwiżiti 
speċifiċi fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

koerenza ma’ linji politiċi rilevanti oħra 
tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni 
għandha wkoll tipproponi, jekk xieraq, 
rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 116
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 30 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(30) Madankollu, il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport fi żmien ħames snin 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
dwar jekk xi kategorjiji ta' xorb 
għandhomx jiġu eżentati, b'mod 
partikolari, milli jipprovdi informazzjoni 
dwar il-valur enerġetiku, u r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw eżenzjonijiet possibbli, b'kont 
meħud tal-ħtieġa li tkun żgurata l-koerenza 
ma' linji politiċi rilevanti oħra tal-Unjoni 
Ewropea. Il-Kummissjoni tista' wkoll 
tipproponi, jekk meħtieġ, rekwiżiti 
speċifiċi fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

(30) Madankollu, il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport fi żmien ħames snin 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament 
dwar jekk xorb alkoħoliku għandhomx 
jiġu eżentati, b’mod partikolari, milli 
jipprovdi informazzjoni dwar il-valur 
enerġetiku, u r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
eżenzjonijiet possibbli, b’kont meħud tal-
ħtieġa li tkun żgurata l-koerenza ma’ linji 
politiċi rilevanti oħra tal-Unjoni Ewropea. 
Il-Kummissjoni tista’ wkoll tipproponi, 
jekk meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda Ġustifikazzjoni biex kategoriji ta’ xarbiet alkoħoliċi jiġu ttrattati b’mod 
differenti, jekk hux għall-iskop ta’ tikkettjar dwar l-ingredjenti u n-nutrizzjoni, jew tikkettjar
dwar il-valur enerġetiku. L-aspetti kollha jridu jiġu kkunsidrati fir-rapport tal-Kummissjoni fi 
żmien 5 snin mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament ġdid. Filwaqt li l-introduzzjoni proposta tal-
Kunsill tal-potenzjal għal trattament differenti hija ġdida, l-ewwel qari tal-Parlament qabel li 
m’għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn il-kategoriji tax-xorb alkoħoliku.
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Emenda 117
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Premessa 31 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

(31) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta’ oriġini 
jew il-post ta’ provenjenza tal-ikel għandu 
jingħata bħala rekwiżit obbligatorju skont 
l-Artikolu 25 kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida lill-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta’ oriġini jew il-
post veru ta’ provenjenza ta’ dak il-prodott. 
Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni tal-pajjiż 
ta’ oriġini jew tal-post ta’ provenjenza 
għandha tingħata b’mod li ma tiżgwidax 
lill-konsumatur u abbażi ta’ kriterji definiti 
b’mod ċar li jiżguraw kondizzjonijiet 
ugwali għall-industrija u jtejbu l-għarfien 
tal-konsumatur tal-informazzjoni relatata 
mal-pajjiż ta’ oriġini jew il-post ta’
provenjenza tal-ikel. Kriterji bħal dawn 
m’għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati mal-isem jew l-
indirizz tal-operatur fin-negozju tal-ikel.

Or. it

Ġustifikazzjoni
Ara Emenda 309 fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Premessa 31 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(31) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza tal-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida lill-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott. 
Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni tal-pajjiż 
ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza 

(31) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta’ oriġini 
jew il-post ta’ provenjenza tal-ikel għandu 
jingħata fuq bażi obbligatorja skont l-
Artikolu 9(1)(i) u kull meta n-nuqqas 
tagħha probabbli jiżgwida lill-konsumaturi 
fir-rigward tal-pajjiż veru ta’ oriġini jew il-
post veru ta’ provenjenza ta’ dak il-prodott. 
Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni tal-pajjiż 
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għandha tingħata b'mod li ma tiżgwidax 
lill-konsumatur u abbażi ta' kriterji definiti 
b'mod ċar li jiżguraw kondizzjonijiet 
ugwali għall-industrija u jtejbu l-għarfien 
tal-konsumatur tal-informazzjoni relatata 
mal-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ikel. Kriterji bħal dawn 
m’għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati mal-isem jew l-
indirizz tal-operatur fin-negozju tal-ikel.

ta’ oriġini jew tal-post ta’ provenjenza 
għandha tingħata b’mod li ma tiżgwidax 
lill-konsumatur u abbażi ta’ kriterji definiti 
b’mod ċar li jiżguraw kondizzjonijiet 
ugwali għall-industrija u jtejbu l-għarfien 
tal-konsumatur tal-informazzjoni relatata 
mal-pajjiż ta’ oriġini jew il-post ta’
provenjenza tal-ikel. Kriterji bħal dawn 
m’għandhomx japplikaw għal 
indikazzjonijiet relatati mal-isem jew l-
indirizz tal-operatur fin-negozju tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 309 fl-ewwel qari.

Emenda 119
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Premessa 32 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(32) F'xi każijiet, l-operaturi tan-negozji 
tal-ikel jista' jkun li jixtiequ jindikaw l-
oriġini tal-ikel fuq bażi volontarja sabiex 
jiġbdu l-attenzjoni tal-konsumaturi għall-
kwalitajiet tal-prodott tagħhom. 
Indikazzjonijiet bħal dawn għandhom 
ukoll jikkonformaw ma' kriterji 
armonizzati.

imħassra

Or. it

Emenda 120
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Premessa 33 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(33) L-indikazzjoni tal-oriġini hija 
attwalment obbligatorja għaċ-ċanga u l-
prodotti taċ-ċanga fl-Unjoni wara l-kriżi 
tal-enċefalopatija sponġiforma bovina u 
ħolqot aspettattivi min-naħa tal-
konsumatur. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni tikkonferma li l-oriġini tal-
laħam jidher li hu t-tħassib ewlieni tal-
konsumaturi. Hemm laħmijiet oħra 
kkunsmati fuq firxa wiesgħa fl-Unjoni
kollha, bħall-majjal, il-laħam tan-nagħaġ, 
tal-mogħoż u tat-tjur. Għalhekk huwa 
adatt li tiġi imposta d-dikjarazzjoni 
obbligatorja tal-oriġini għal dawn il-
prodotti. Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-oriġini 
jistgħu jvarjaw minn tip ta' laħam għal 
ieħor skont il-karatteristiċi tal-ispeċi tal-
annimali. Huwa adatt, li permezz ta' 
regoli implimentattivi jiġi previst l-
istabbiliment ta' rekwiżiti obbligatorji li 
jistgħu jvarjaw minn tip ta' laħam għal 
ieħor b'kont meħud tal-prinċipju tal-
proporzjonalità u tal-piż amministrattiv 
għall-operaturi tan-negozji tal-ikel u l-
awtoritajiet tal-infurzar.

imħassra

__________________
15. Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema 
għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni 
tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-
laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam 
taċ-ċanga (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Trid tingħata attenzjoni biex ikun żgurat li t-tikkettjar obbligatorju dwar l-oriġini u l-
provenjenza tal-laħam tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur ma jkunx jista’ jiġi 
interpretat bħala tikkettjar dwar il-kwalità. Dan seta’ kien prodott fi kwalunkwe Stat Membru, 
l-ikel irid ikun ta’ kwalità għolja ħafna fl-UE kollha. Tikkettjar obbligatorju tal-oriġini se jżid 
piżijiet amministrattivi fuq in-negozji.
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Emenda 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 33 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(33) L-indikazzjoni tal-oriġini hija 
attwalment obbligatorja għaċ-ċanga u l-
prodotti taċ-ċanga fl-Unjoni wara l-kriżi 
tal-enċefalopatija sponġiforma bovina u 
ħolqot aspettattivi min-naħa tal-
konsumatur. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni tikkonferma li l-oriġini tal-
laħam jidher li hu t-tħassib ewlieni tal-
konsumaturi. Hemm laħmijiet oħra 
kkunsmati fuq firxa wiesgħa fl-Unjoni 
kollha, bħall-majjal, il-laħam tan-nagħaġ, 
tal-mogħoż u tat-tjur. Għalhekk huwa adatt 
li tiġi imposta d-dikjarazzjoni obbligatorja 
tal-oriġini għal dawn il-prodotti. Ir-
rekwiżiti speċifiċi tal-oriġini jistgħu 
jvarjaw minn tip ta' laħam għal ieħor skont 
il-karatteristiċi tal-ispeċi tal-annimali. 
Huwa adatt, li permezz ta' regoli 
implimentattivi jiġi previst l-istabbiliment 
ta' rekwiżiti obbligatorji li jistgħu jvarjaw 
minn tip ta' laħam għal ieħor b'kont meħud 
tal-prinċipju tal-proporzjonalità u tal-piż 
amministrattiv għall-operaturi tan-negozji 
tal-ikel u l-awtoritajiet tal-infurzar.

(33) L-indikazzjoni tal-oriġini hija 
attwalment obbligatorja għaċ-ċanga u l-
prodotti taċ-ċanga fl-Unjoni wara l-kriżi 
tal-enċefalopatija sponġiforma bovina u 
ħolqot aspettattivi min-naħa tal-
konsumatur. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni tikkonferma li l-oriġini tal-
laħam jidher li hu t-tħassib ewlieni tal-
konsumaturi. Hemm laħmijiet oħra 
kkunsmati fuq firxa wiesgħa fl-Unjoni 
kollha, bħall-majjal, il-laħam tan-nagħaġ, 
tal-mogħoż u tat-tjur. Għalhekk huwa adatt 
li tiġi imposta d-dikjarazzjoni obbligatorja 
tal-oriġini għal dawn il-prodotti, u għal 
dawk il-prodotti meta jintużaw f’ikel 
ipproċessat. Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-
oriġini jistgħu jvarjaw minn tip ta’ laħam 
għal ieħor skont il-karatteristiċi tal-ispeċi 
tal-annimali. Huwa adatt, li permezz ta’
regoli implimentattivi jiġi previst l-
istabbiliment ta’ rekwiżiti obbligatorji li 
jistgħu jvarjaw minn tip ta’ laħam għal 
ieħor b’kont meħud tal-prinċipju tal-
proporzjonalità u tal-piż amministrattiv 
għall-operaturi tan-negozji tal-ikel u l-
awtoritajiet tal-infurzar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumaturi jkunu jafu minn fejn jiġi l-laħam, inkluż meta l-laħam ikun 
użat f’ikel ipproċessat. Inkella jistgħu jkunu żgwidati ħafna l-konsumaturi li jistgħu jassumu li 
minħabba li l-prodott ipproċessat joriġina minn ċertu post il-laħam irid joriġina mill-istess 
post, meta dan jista’ ma jkun qatt il-każ. Ħafna konsumaturi huma konxji ħafna mill-benesseri 
tal-annimali u mill-impatt ambjentali tal-ġarr tal-laħam għal distanzi twal u għalhekk din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli.
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Emenda 122
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Premessa 33 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(33) L-indikazzjoni tal-oriġini hija 
attwalment obbligatorja għaċ-ċanga u l-
prodotti taċ-ċanga fl-Unjoni wara l-kriżi 
tal-enċefalopatija sponġiforma bovina u 
ħolqot aspettattivi min-naħa tal-
konsumatur. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni tikkonferma li l-oriġini tal-
laħam jidher li hu t-tħassib ewlieni tal-
konsumaturi. Hemm laħmijiet oħra 
kkunsmati fuq firxa wiesgħa fl-Unjoni 
kollha, bħall-majjal, il-laħam tan-nagħaġ, 
tal-mogħoż u tat-tjur. Għalhekk huwa adatt 
li tiġi imposta d-dikjarazzjoni obbligatorja 
tal-oriġini għal dawn il-prodotti. Ir-
rekwiżiti speċifiċi tal-oriġini jistgħu 
jvarjaw minn tip ta' laħam għal ieħor skont 
il-karatteristiċi tal-ispeċi tal-annimali. 
Huwa adatt, li permezz ta' regoli 
implimentattivi jiġi previst l-istabbiliment 
ta' rekwiżiti obbligatorji li jistgħu jvarjaw 
minn tip ta' laħam għal ieħor b'kont meħud 
tal-prinċipju tal-proporzjonalità u tal-piż 
amministrattiv għall-operaturi tan-negozji 
tal-ikel u l-awtoritajiet tal-infurzar.

(33) L-indikazzjoni tal-oriġini hija 
attwalment obbligatorja għaċ-ċanga u l-
prodotti taċ-ċanga fl-Unjoni wara l-kriżi 
tal-enċefalopatija sponġiforma bovina u 
ħolqot aspettattivi min-naħa tal-
konsumatur. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni tikkonferma li l-oriġini tal-
laħam jidher li hu t-tħassib ewlieni tal-
konsumaturi. Hemm laħmijiet oħra 
kkunsmati fuq firxa wiesgħa fl-Unjoni 
kollha, bħall-majjal, il-laħam tan-nagħaġ, 
tal-mogħoż u tat-tjur. Għalhekk huwa adatt 
li tiġi imposta d-dikjarazzjoni obbligatorja 
tal-oriġini għal dawn il-prodotti. Ir-
rekwiżiti speċifiċi tal-oriġini jistgħu 
jvarjaw minn tip ta’ laħam għal ieħor skont 
il-karatteristiċi tal-ispeċi tal-annimali. 
Huwa adatt, li permezz ta’ regoli 
implimentattivi jiġi previst l-istabbiliment 
ta’ rekwiżiti obbligatorji. 

Or. it

Emenda 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 33 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(33) L-indikazzjoni tal-oriġini hija 
attwalment obbligatorja għaċ-ċanga u l-
prodotti taċ-ċanga fl-Unjoni wara l-kriżi 

(33) L-indikazzjoni tal-oriġini hija 
attwalment obbligatorja għaċ-ċanga u l-
prodotti taċ-ċanga fl-Unjoni wara l-kriżi 
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tal-enċefalopatija sponġiforma bovina u 
ħolqot aspettattivi min-naħa tal-
konsumatur. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni tikkonferma li l-oriġini tal-
laħam jidher li hu t-tħassib ewlieni tal-
konsumaturi. Hemm laħmijiet oħra 
kkunsmati fuq firxa wiesgħa fl-Unjoni 
kollha, bħall-majjal, il-laħam tan-nagħaġ, 
tal-mogħoż u tat-tjur. Għalhekk huwa adatt 
li tiġi imposta d-dikjarazzjoni obbligatorja 
tal-oriġini għal dawn il-prodotti. Ir-
rekwiżiti speċifiċi tal-oriġini jistgħu 
jvarjaw minn tip ta' laħam għal ieħor skont 
il-karatteristiċi tal-ispeċi tal-annimali. 
Huwa adatt, li permezz ta' regoli 
implimentattivi jiġi previst l-istabbiliment 
ta' rekwiżiti obbligatorji li jistgħu jvarjaw 
minn tip ta' laħam għal ieħor b'kont meħud 
tal-prinċipju tal-proporzjonalità u tal-piż 
amministrattiv għall-operaturi tan-negozji 
tal-ikel u l-awtoritajiet tal-infurzar.

tal-enċefalopatija sponġiforma bovina u 
ħolqot aspettattivi min-naħa tal-
konsumatur. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni tikkonferma li l-oriġini tal-
laħam jidher li hu t-tħassib ewlieni tal-
konsumaturi. Hemm laħmijiet oħra 
kkunsmati fuq firxa wiesgħa fl-Unjoni 
kollha, bħall-majjal, il-laħam tan-nagħaġ, 
tal-mogħoż u tat-tjur. Għalhekk huwa adatt 
li tiġi imposta d-dikjarazzjoni obbligatorja 
tal-oriġini għal dawn il-prodotti, u għal 
dawk il-prodotti meta użati f’ikel 
pproċessat. Għal-laħam u t-tjur, il-pajjiż 
jew il-post ta’ provenjenza jista’ jingħata 
bħala post wieħed għall-annimali biss fejn 
l-annimali twieldu, trabbew u nqatlu fl-
istess pajjiż jew post. F’każijiet oħra 
għandha tingħata informazzjoni fuq kull 
post differenti tat-twelid, tat-trobbija u tal-
qatla. Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-oriġini 
jistgħu jvarjaw minn tip ta’ laħam għal 
ieħor skont il-karatteristiċi tal-ispeċi tal-
annimali. Huwa adatt, li permezz ta’ regoli 
implimentattivi jiġi previst l-istabbiliment 
ta’ rekwiżiti obbligatorji li jistgħu jvarjaw 
minn tip ta’ laħam għal ieħor b’kont meħud 
tal-prinċipju tal-proporzjonalità u tal-piż 
amministrattiv għall-operaturi tan-negozji 
tal-ikel u l-awtoritajiet tal-infurzar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.

Emenda 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Premessa 33 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(33 a) Il-Konsumaturi wkoll għandhom 
aspettattivi kbar rigward l-informazzjoni 
dwar l-oriġini tal-komponenti ewlenin tal-
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oġġetti tal-ikel, speċjalment fejn dawn 
jikkonsistu minn ingredjent wieħed u fil-
każ ta’ ingredjenti li jikkomprendu l-aktar 
parti essenzjali tal-oġġett tal-ikel lest. 
Għalhekk għandu jkun obbligatorju li 
tingħata dikjarazzjoni tal-oriġini għal 
ingredjent li jammonta għal 50% jew 
aktar tal-piż kollu tal-oġġett tal-ikel 
manifatturat. 
Ir-rekwiżiti speċifiċi rigward l-
indikazzjoni tal-oriġini jistgħu, 
madankollu, ivarjaw bejn it-tipi differenti 
ta’ ingredjenti, li jiddependu fuq il-
karatteristiċi tagħhom u għalxiex 
jintużaw. Għandhom jitfasslu miżuri ta’ 
implimentazzjoni li jqisu l-prinċipju tal-
proporzjonalità u l-piż amministrattiv li 
jaqa’ fuq l-operaturi tan-negozju tal-ikel 
u l-awtoritajiet responsabbli biex 
japplikaw il-leġiżlazzjoni. 

Or. fr

Emenda 125
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Premessa 34 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(34) Ġew żviluppati dispożizzjonijiet 
obbligatorji tal-oriġini abbażi ta' approċċi 
vertikali bħal pereżempju għal għasel, 
frott u ħxejjex, ħut, ċanga u prodotti taċ-
ċanga u żejt taż-żebbuġa. Hemm il-ħtieġa 
li tiġi esplorata l-possibbiltà li jiġi estiż it-
tikkettjar obbligatorju tal-oriġini għal-
oġġetti oħra tal-ikel. Għalhekk huwa 
adatt li l-Kummissjoni tintalab tħejji 
rapporti li jkopru l-oġġetti tal-ikel li 
ġejjin: tipi oħra ta' laħam barra ċ-ċanga, 
il-majjal, il-laħam tan-nagħaġ, il-laħam 
tal-mogħoż u l-laħam tat-tjur; ħalib; ħalib 
użat bħala ingredjent fi prodotti tal-ħalib; 
laħam użat bħala ingredjent; ikel mhux 

imħassra
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ipproċessat; prodott b'ingredjent wieħed; 
u ingredjenti li jirrappreżentaw aktar 
minn 50 % tal-ikel. ħalib użat bħala 
ingredjent fi prodotti tal-ħalib; laħam użat 
bħala ingredjent; ikel mhux ipproċessat; 
Abbażi tal-konklużjonijiet ta’ dawn ir-
rapporti, il-Kummissjoni tista' tippreżenta 
proposti biex jiġu modifikati 
dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni jew
tista’ tieħu inizjattivi ġodda, fejn meħtieġ, 
fuq bażi settorali.
__________________
20. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1019/2002 tat-13 ta’ Ġunju 2002 
dwar l-istandards ta’ marketing għaż-żejt 
taż-żebbuġa (ĠU L 155, 14.6.2002, p. 27).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Trid tingħata attenzjoni biex ikun żgurat li t-tikkettjar obbligatorju dwar l-oriġini u l-
provenjenza tal-laħam tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur ma jkunx jista’ jiġi 
interpretat bħala tikkettjar dwar il-kwalità. Dan seta’ kien prodott fi kwalunkwe Stat Membru, 
l-ikel irid ikun ta’ kwalità għolja ħafna fl-UE kollha. Tikkettjar obbligatorju tal-oriġini se jżid 
piżijiet amministrattivi fuq in-negozji.

Emenda 126
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Premessa 34 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(34) Ġew żviluppati dispożizzjonijiet 
obbligatorji tal-oriġini abbażi ta' approċċi 
vertikali bħal pereżempju għal għasel, frott 
u ħxejjex, ħut, ċanga u prodotti taċ-ċanga u 
żejt taż-żebbuġa. Hemm il-ħtieġa li tiġi 
esplorata l-possibbiltà li jiġi estiż it-
tikkettjar obbligatorju tal-oriġini għal-
oġġetti oħra tal-ikel. Għalhekk huwa adatt 
li l-Kummissjoni tintalab tħejji rapporti li 
jkopru l-oġġetti tal-ikel li ġejjin: tipi oħra 
ta' laħam barra ċ-ċanga, il-majjal, il-laħam

(34) Ġew żviluppati dispożizzjonijiet 
obbligatorji tal-oriġini abbażi ta’ approċċi 
vertikali bħal pereżempju għal għasel, frott 
u ħxejjex, ħut, ċanga u prodotti taċ-ċanga u 
żejt taż-żebbuġa. Hemm il-ħtieġa li jiġi 
estiż it-tikkettjar obbligatorju tal-oriġini 
għal oġġetti oħra tal-ikel bħal:  tipi oħra 
ta’ laħam barra ċ-ċanga; ħalib; ħalib użat 
bħala ingredjent fi prodotti tal-ħalib; laħam 
użat bħala ingredjent; ikel mhux 
ipproċessat u prodott b’ingredjent wieħed.
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tan-nagħaġ, il-laħam tal-mogħoż u l-
laħam tat-tjur; ħalib; ħalib użat bħala 
ingredjent fi prodotti tal-ħalib; laħam użat 
bħala ingredjent; ikel mhux ipproċessat; 
prodott b'ingredjent wieħed; u ingredjenti 
li jirrappreżentaw aktar minn 50 % tal-
ikel. ħalib użat bħala ingredjent fi prodotti 
tal-ħalib; laħam użat bħala ingredjent; ikel 
mhux ipproċessat; Abbażi tal-
konklużjonijiet ta’ dawn ir-rapporti, il-
Kummissjoni tista' tippreżenta proposti 
biex jiġu modifikati dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-Unjoni jew tista’ tieħu 
inizjattivi ġodda , fejn meħtieġ, fuq bażi 
settorali.

Ħalib użat bħala ingredjent fi prodotti tal-
ħalib; laħam użat bħala ingredjent; ikel 
mhux ipproċessat; Abbażi tal-
konklużjonijiet ta’ dawn ir-rapporti, il-
Kummissjoni tista’ tippreżenta proposti 
biex jiġu modifikati dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-Unjoni jew tista’ tieħu 
inizjattivi ġodda, fejn meħtieġ, fuq bażi 
settorali.

Or. it

Emenda 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Premessa 34 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(34) Ġew żviluppati dispożizzjonijiet 
obbligatorji tal-oriġini abbażi ta' approċċi 
vertikali bħal pereżempju għal għasel, frott 
u ħxejjex, ħut, ċanga u prodotti taċ-ċanga u 
żejt taż-żebbuġa. Hemm il-ħtieġa li tiġi 
esplorata l-possibbiltà li jiġi estiż it-
tikkettjar obbligatorju tal-oriġini għal-
oġġetti oħra tal-ikel. Għalhekk huwa adatt 
li l-Kummissjoni tintalab tħejji rapporti li 
jkopru l-oġġetti tal-ikel li ġejjin: tipi oħra 
ta' laħam barra ċ-ċanga, il-majjal, il-laħam 
tan-nagħaġ, il-laħam tal-mogħoż u l-laħam 
tat-tjur; ħalib; ħalib użat bħala ingredjent fi 
prodotti tal-ħalib; laħam użat bħala 
ingredjent; ikel mhux ipproċessat; prodott 
b'ingredjent wieħed; u ingredjenti li 
jirrappreżentaw aktar minn 50 % tal-ikel. 
ħalib użat bħala ingredjent fi prodotti tal-
ħalib; laħam użat bħala ingredjent; ikel 
mhux ipproċessat; Abbażi tal-

(34) Ġew żviluppati dispożizzjonijiet 
obbligatorji tal-oriġini abbażi ta’ approċċi 
vertikali bħal pereżempju għal għasel, frott 
u ħxejjex, ħut, ċanga u prodotti taċ-ċanga u 
żejt taż-żebbuġa. Hemm il-ħtieġa li tiġi 
esplorata l-possibbiltà li jiġi estiż it-
tikkettjar obbligatorju tal-oriġini għal
oġġetti oħra tal-ikel. Għalhekk huwa adatt 
li l-Kummissjoni tintalab tħejji rapporti li 
jkopru l-oġġetti tal-ikel li ġejjin: tipi oħra 
ta’ laħam barra ċ-ċanga, il-majjal, il-laħam 
tan-nagħaġ, il-laħam tal-mogħoż u l-laħam 
tat-tjur; ħalib; ħalib użat bħala ingredjent fi 
prodotti tal-ħalib; laħam użat bħala 
ingredjent; ikel mhux ipproċessat u prodott 
b'ingredjent wieħed. Ħalib użat bħala 
ingredjent fi prodotti tal-ħalib; laħam użat 
bħala ingredjent; ikel mhux ipproċessat; 
Abbażi tal-konklużjonijiet ta’ dawn ir-
rapporti, il-Kummissjoni tista’ tippreżenta 
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konklużjonijiet ta’ dawn ir-rapporti, il-
Kummissjoni tista' tippreżenta proposti 
biex jiġu modifikati dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-Unjoni jew tista’ tieħu 
inizjattivi ġodda , fejn meħtieġ, fuq bażi 
settorali.

proposti biex jiġu modifikati 
dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni jew 
tista’ tieħu inizjattivi ġodda, fejn meħtieġ, 
fuq bażi settorali.

Or. fr

Emenda 128
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 34 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(34) Ġew żviluppati dispożizzjonijiet 
obbligatorji tal-oriġini abbażi ta' approċċi 
vertikali bħal pereżempju għal għasel, frott 
u ħxejjex, ħut, ċanga u prodotti taċ-ċanga u 
żejt taż-żebbuġa. Hemm il-ħtieġa li tiġi 
esplorata l-possibbiltà li jiġi estiż it-
tikkettjar obbligatorju tal-oriġini għal-
oġġetti oħra tal-ikel. Għalhekk huwa adatt 
li l-Kummissjoni tintalab tħejji rapporti li 
jkopru l-oġġetti tal-ikel li ġejjin: tipi oħra 
ta' laħam barra ċ-ċanga, il-majjal, il-laħam 
tan-nagħaġ, il-laħam tal-mogħoż u l-laħam 
tat-tjur; ħalib; ħalib użat bħala ingredjent fi 
prodotti tal-ħalib; laħam użat bħala 
ingredjent; ikel mhux ipproċessat; prodott 
b'ingredjent wieħed; u ingredjenti li 
jirrappreżentaw aktar minn 50 % tal-ikel. 
ħalib użat bħala ingredjent fi prodotti tal-
ħalib; laħam użat bħala ingredjent; ikel 
mhux ipproċessat; Abbażi tal-
konklużjonijiet ta’ dawn ir-rapporti, il-
Kummissjoni tista' tippreżenta proposti 
biex jiġu modifikati dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-Unjoni jew tista’ tieħu 
inizjattivi ġodda , fejn meħtieġ, fuq bażi 
settorali.

(34) Ġew żviluppati dispożizzjonijiet 
obbligatorji tal-oriġini abbażi ta’ approċċi 
vertikali bħal pereżempju għal għasel, frott 
u ħxejjex, ħut, ċanga u prodotti taċ-ċanga u 
żejt taż-żebbuġa. Hemm il-ħtieġa li tiġi 
esplorata l-possibbiltà li jiġi estiż it-
tikkettjar obbligatorju tal-oriġini għal
oġġetti oħra tal-ikel. Skont dan, bil-għan li 
jiġu protetti l-konsumaturi, id-
dispożizzjonijiet dwar l-oriġini għandhom 
ikunu obbligatorji għall-oġġetti tal-ikel li 
ġejjin: tipi oħra ta’ laħam barra ċ-ċanga, il-
majjal, il-laħam tan-nagħaġ, il-laħam tal-
mogħoż u l-laħam tat-tjur; ħalib; ħalib użat 
bħala ingredjent fi prodotti tal-ħalib; laħam 
użat bħala ingredjent; ikel mhux 
ipproċessat; prodott b’ingredjent wieħed; u 
ingredjenti li jirrappreżentaw aktar minn 
50 % tal-ikel. ħalib użat bħala ingredjent fi 
prodotti tal-ħalib; laħam użat bħala 
ingredjent; ikel mhux ipproċessat; Abbażi 
tal-konklużjonijiet ta’ dawn ir-rapporti, il-
Kummissjoni tista’ tippreżenta proposti 
biex jiġu modifikati dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-Unjoni jew tista’ tieħu 
inizjattivi ġodda, fejn meħtieġ, fuq bażi 
settorali.

Or. it
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Emenda 129
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Premessa 35 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(35) Ir-regoli mhux preferenzjali tal-
Unjoni dwar l-oriġini huma stabbiliti fir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li 
jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-
Komunità1 u d-dispożizzjonijiet 
implimentattivi tiegħu fir-Regolament tal-
Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' 
Lulju 1993 li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni 
tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 
2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali 
Komunitarju2. Id-determinazzjoni tal-
pajjiż ta' oriġini tal-ikel tkun ibbażata fuq 
dawk ir-regoli, li huma magħrufa sew 
mal-operaturi fin-negozju tal-ikel u l-
amministraturi kummerċjali u għandhom 
jagħmlu l-implimentazzjoni tagħhom 
aktar faċli.

imħassra

__________________
22. ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

Or. it

Emenda 130
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 42 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(42) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u (42) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
                                               
1 ĠU L 302, 19.10.1993, p. 1.
2 ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.
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sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
attwali dwar is-suġġett tan-nutrizzjoni, l-
informazzjoni pprovduta għandha tkun 
sempliċi u faċilment komprensibbli. 
Informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
parzjalment fuq il-‘quddiem tal-pakkett’ u 
parzjalment fuq il-‘wara tal-pakkett’ tista'
joħloq konfużjoni għall-konsumaturi. 
Għaldaqstant, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għandha tkun fl-istess linji 
viżivi. Barra minn hekk, fuq bażi 
volontarja, xi informazzjoni tista' tkun 
ripetuta pereżempju fuq il-‘quddiem tal-
pakkett’. Għażla libera dwar l-
informazzjoni li tista' tkun ripetuta tista' 
tikkonfondi lill-konsumaturi. Għalhekk 
huwa meħtieġ li jiġi ċċarat liema 
informazzjoni tista' tkun ripetuta biex jiġi 
żgurat li l-konsumaturi jistgħu jaraw 
minnufih l-informazzjoni nutrizzjonali 
essenzjali meta jixtru l-ikel.

sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
attwali dwar is-suġġett tan-nutrizzjoni, l-
informazzjoni pprovduta għandha tkun 
sempliċi u faċilment komprensibbli. Ir-
riċerka wriet li l-konsumaturi jridu l-
informazzjoni fuq erba’ nutrijenti ewlenin 
(ix-xaħam, is-saturati, iz-zokkor u l-melħ) 
u l-valur enerġetiku fuq il-parti prinċipali 
jew il-‘quddiem tal-pakkett’ billi dawn 
isibu din l-informazzjoni utli meta jkunu 
qed jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru. 
Għalhekk, dan l-ammont żgħir ta’ 
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandu 
jkun obbligatorju fuq il-quddiem tal-
pakkett u għandu jkollu miegħu 
dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni aktar kompluta fuq il-‘wara 
tal-pakkett’. 

Or. en

Emenda 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta għal regolament
Premessa 42 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(42) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
attwali dwar is-suġġett tan-nutrizzjoni, l-
informazzjoni pprovduta għandha tkun 
sempliċi u faċilment komprensibbli. 
Informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
parzjalment fuq il-‘quddiem tal-pakkett’ u 
parzjalment fuq il-‘wara tal-pakkett’ tista' 
joħloq konfużjoni għall-konsumaturi. 
Għaldaqstant, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għandha tkun fl-istess linji 
viżivi. Barra minn hekk, fuq bażi 

(42) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
attwali dwar is-suġġett tan-nutrizzjoni, l-
informazzjoni pprovduta għandha tkun 
sempliċi u faċilment komprensibbli. L-
elementi l-aktar importanti tal-
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għandhom jitqiegħdu fuq il-‘quddiem tal-
pakkett’, bl-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni kompluta mqiegħda fuq il-
‘wara tal-pakkett’. Dan jassigura li l-
konsumaturi jistgħu jaraw minnufih l-
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volontarja, xi informazzjoni tista' tkun 
ripetuta pereżempju fuq il-‘quddiem tal-
pakkett’. Għażla libera dwar l-
informazzjoni li tista' tkun ripetuta tista' 
tikkonfondi lill-konsumaturi. Għalhekk 
huwa meħtieġ li jiġi ċċarat liema 
informazzjoni tista' tkun ripetuta biex jiġi 
żgurat li l-konsumaturi jistgħu jaraw 
minnufih l-informazzjoni nutrizzjonali 
essenzjali meta jixtru l-ikel.

informazzjoni nutrizzjonali essenzjali meta 
jixtru l-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-konsumaturi jqabblu faċilment prodotti simili u biex jagħmlu deċiżjoni infurmata 
dwar għażliet aħjar għas-saħħa, l-informazzjoni l-aktar importanti għandha tkun ittikkettjata 
b’mod ċar fuq il-quddiem tal-pakkett.

Emenda 132
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 43 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(43) Sabiex l-operaturi tan-negozji tal-ikel 
jiġu inkoraġġuti jipprovdu fuq bażi 
volontarja l-informazzjoni li tinsab fid-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għall-ikel 
bħal xorb alkoħoliku u ikel mhux 
ippakkjat bil-lest li jista' jiġi eżentat mid-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, għandha 
tingħata l-possibbiltà li jiġu ddikjarati biss 
elementi limitati tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni. Madankollu huwa adatt li tiġi 
stabbilita b'mod ċar l-informazzjoni li tista' 
tiġi pprovduta fuq bażi volontarja sabiex 
ikun evitat li l-konsumatur jiġi żgwidat 
mill-għażla libera tal-operatur fin-negozju 
tal-ikel.

(43) Sabiex l-operaturi tan-negozji tal-ikel 
jiġu inkoraġġuti jipprovdu fuq bażi 
volontarja l-informazzjoni li tinsab fid-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, 
pereżempju għall-ikel mhux ippakkjat bil-
lest li jista’ jiġi eżentat mid-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni, għandha tingħata l-
possibbiltà li jiġu ddikjarati biss elementi 
limitati tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni. Madankollu huwa adatt li tiġi 
stabbilita b’mod ċar l-informazzjoni li 
tista’ tiġi pprovduta fuq bażi volontarja 
sabiex ikun evitat li l-konsumatur jiġi 
żgwidat mill-għażla libera tal-operatur fin-
negozju tal-ikel.

Or. en
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Emenda 133
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 44 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(44) Kien hemm żviluppi reċenti fl-għoti 
tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, 
minbarra għal kull 100g/100ml/porzjon, 
jew fil-preżentazzjoni tiegħu, bl-użu ta' 
forom jew simboli grafiċi, minn xi Stati 
Membri u organizzazzjonijiet fis-settur tal-
ikel. Tali forom addizzjonali ta' espressjoni 
u preżentazzjoni jistgħu jgħinu l-
konsumaturi jifhmu aħjar id-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni. Madankollu, 
m'hemmx biżżejjed evidenza fl-Unjoni 
kollha dwar kif il-konsumatur medju 
jifhem u juża l-forom alternattivi ta' 
espressjoni u preżentazzjoni tal-
informazzjoni. Għaldaqstant, huwa xieraq 
li forom differenti ta' espressjoni u 
preżentazzjoni jkunu jistgħu jiġu 
żviluppati abbażi tal-kriterji stabbiliti 
f’dan ir-Regolament u li l-Kummissjoni 
tkun mistiedna tipprepara rapport dwar l-
użu ta' dawk il-forom ta' espressjoni u 
preżentazzjoni, l-effett tagħhom fuq is-suq 
intern u jekk hijiex rakkomandabbli aktar 
armonizzazzjoni.

(44) Kien hemm żviluppi reċenti fl-għoti 
tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, 
minbarra għal kull 100g/100ml/porzjon, 
jew fil-preżentazzjoni tiegħu, bl-użu ta’
forom jew simboli grafiċi, minn xi Stati 
Membri u organizzazzjonijiet fis-settur tal-
ikel. Tali forom addizzjonali ta’ espressjoni 
u preżentazzjoni jistgħu jgħinu l-
konsumaturi jifhmu aħjar id-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni. L-evidenza 
disponibbli tat prova li skema ta’ tikkettjar 
issimplifikat li tikkomprendi kowd 
b’ħafna kuluri għal interpretazzjoni eħfef 
u aktar mgħaġġla tal-informazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni hija l-aħjar u l-għażla  
ppreferita mill-konsumaturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni tal-Emenda għall-Artikolu 33 (3)

Emenda 134
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 50 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(50) Fir-rigward tal-kwistjonijiet (50) Fir-rigward tal-kwistjonijiet 
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speċifikament armonizzati minn dan ir-
Regolament, l-Istati Membri m'għandhomx 
ikunu jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet 
nazzjonali dment li ma jkunux awtorizzati 
mil-liġi tal-Unjoni. Dan ir-Regolament 
m’għandux jipprevjeni l-Istati Membri 
milli jadottaw dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar kwistjonijiet li mhumiex 
speċifikament armonizzati fih.

speċifikament armonizzati minn dan ir-
Regolament, l-Istati Membri 
m’għandhomx ikunu jistgħu jadottaw 
dispożizzjonijiet nazzjonali dment li ma 
jkunux awtorizzati mil-liġi tal-Unjoni. Dan 
ir-Regolament m’għandux jipprevjeni l-
Istati Membri milli jadottaw 
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar 
kwistjonijiet li mhumiex speċifikament 
armonizzati fih, bil-kundizzjoni li l-Istati 
Membri juru għala tali miżuri huma 
meħtieġa u jħejju l-passi li se jieħdu biex 
jassiguraw li dawn jiġu applikati b’mod li 
l-anqas jillimita l-kummerċ. 

Or. el

Emenda 135
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 58 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(58) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati 
konformement mal-Artikolu 290 tat-TFUE 
fir-rigward ta', inter alia, id-disponibbiltà 
ta' ċerti partikolaritajiet mandatorji b'mezzi 
oħra aktar milli fuq il-pakkett jew fuq it-
tikketta, il-lista tal-ikel li mhux meħtieġa 
jkollhom lista ta' ingredjenti, l-eżaminar 
mill-ġdid tal-lista ta' sustanzi jew prodotti 
li jikkawżaw l-allerġiji jew intolleranzi, 
jew il-lista ta' nutrijenti li jistgħu jiġu 
ddikjarati fuq bażi volontarja. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-
ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti.

(58) Is-setgħa li tadotta atti ddelegati 
konformement mal-Artikolu 290 tat-TFUE 
għandha tkun delegata lill-Kummissjoni
fir-rigward ta’, inter alia, id-disponibbiltà 
ta’ ċerti partikolaritajiet mandatorji
b’mezzi oħra aktar milli fuq il-pakkett jew 
fuq it-tikketta, il-lista tal-ikel li mhux 
meħtieġa jkollhom lista ta’ ingredjenti, l-
eżaminar mill-ġdid tal-lista ta’ sustanzi jew 
prodotti li jikkawżaw l-allerġiji jew 
intolleranzi, jew il-lista ta’ nutrijenti li 
jistgħu jiġu ddikjarati fuq bażi volontarja. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
adatti matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tassigura trasmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 
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Or. en

Emenda 136
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 59 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(59) Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa biex tadotta regoli 
implimentattivi fir-rigward ta', inter alia, il-
modalitajiet ta' espressjoni ta' wieħed jew 
aktar partikolaritajiet permezz ta' 
pittogrammi jew simboli minflok kliem 
jew numri, il-kuntrast bejn l-istampar u l-
isfond, il-mod li bih tkun indikata d-data ta' 
durabbiltà minima, il-mod li bih ikun 
indikat il-pajjiż tal-oriġini jew post ta' 
provenjenza għall-laħam, il-preċiżjoni 
għall-valuri ddikjarati, jew l-espressjoni 
għal kull porzjon jew għal kull unità ta' 
konsum tad-dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni. 
Taħt l-Artikolu 291 tat-TFUE, ir-regoli u 
prinċipji ġenerali li jikkonċernaw il-
modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri 
tal-eżerċizzju tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
għandhom jiġu stabbiliti minn qabel 
permezz ta' regolament adottat skont il-
proċedura leġislattiva ordinarja. Sa meta 
jiġi adottat dak ir-regolament il-ġdid, 
tibqa' tapplika d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li 
tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti 
lill-Kummissjoni1, bl-eċċezzjoni tal-
proċedura regolatorja bi skrutinju, li 
mhijiex applikabbli,

(59) Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jingħataw setgħat 
ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni fir-
rigward ta’, inter alia, il-modalitajiet ta’ 
espressjoni ta’ wieħed jew aktar 
partikolaritajiet permezz ta’ pittogrammi 
jew simboli minflok kliem jew numri, il-
kuntrast bejn l-istampar u l-isfond, il-mod
li bih tkun indikata d-data ta’ durabbiltà 
minima, il-mod li bih ikun indikat il-pajjiż 
tal-oriġini jew post ta’ provenjenza għall-
laħam, il-preċiżjoni għall-valuri ddikjarati, 
jew l-espressjoni għal kull porzjon jew 
għal kull unità ta’ konsum tad-
dikjarazzjoni ta’ nutrizzjoni. Dawn il-
poteri għandhom ikunu eżerċitati 
b’konformità mar-Regolament (UE) Nru 
182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistipula r-
regoli u l-prinċipji ġenerali li jikkonċernaw 
il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju tas-setgħat ta’
implimentazzjoni tal-Kummissjon1.

Or. en

                                               
1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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Emenda 137
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Dan ir-Regolament għandu japplika
għall-operaturi tan-negozji tal-ikel fl-
istadji kollha tal-proċess tal-ikel, fejn l-
attivitajiet tagħhom jikkonċernaw l-għoti 
ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi. Hu għandu japplika għall-
ikel kollu intiż għall-konsumatur finali, 
inkluż l-ikel li jitwassal minn fornituri tal-
massa, u l-ikel intiż li jiġi fornut lil 
fornituri tal-massa.

3. Dan ir-Regolament japplika fl-istadji 
kollha tal-proċess tal-ikel, fejn għandu 
x’jaqsam l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-
ikel lill-konsumatur finali. Dan għandu 
japplika għall-ikel kollu ppakkjat bil-lest 
intiż għat-twassil lill-konsumatur finali u 
l-ikel intiż li jiġi fornut lil fornituri tal-
massa.

Bla preġudizzju għall-Artikolu 42, dan ir-
Regolament għandu japplika għall-ikel li 
jkun ippakkjat direttament fuq il-post tal-
bejgħ qabel jitwassal lill-konsumatur 
finali għall-konsum immedjat. 
Servizzi tal-forniment tal-ikel provduti 
minn intrapriżi tat-trasport għandhom 
jaqgħu fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament 
biss jekk dawn ikunu provduti fuq rotot 
bejn żewġ punti fi ħdan it-territorju tal-
Unjoni. 

Or. en

Emenda 138
Renate Sommer

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(e a) 'Ikel artiġjanali' jfisser kwalunkwe 
ikel ipproċessat li l-produzzjoni tiegħu 
tkun ibbażata fuq metodi tradizzjonali u 
tkun tinvolvi għall-anqas stadju wieħed fl-
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ipproċessar li jsir bl-idejn jew bl-użu ta’ 
għodda tal-id u metodi speċjali relatati. 
Sabiex jaqgħu f’din id-definizzjoni, 
minimu ta’ 50% tal-impjegati involuti 
f’tali produzzjoni jrid ikollhom kwalifika 
xierqa kif definita fid-Direttiva 
2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. 

Or. en

Emenda 139
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

g) ‘post ta’ provenjenza’ tfisser il-post, il-
pajjiż jew ir-reġjun minn fejn il-prodotti 
jew l-ingredjenti agrikoli jinkisbu sħaħ 
skont it-tifsira tal-Artikolu 23(2) tar-
Regolament (KEE) Nru 2913/92;

Or. it

Ġustifikazzjoni
Ara Emenda 50 fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari.

Emenda 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

(g) ‘post ta’ provenjenza’ tfisser il-post, il-
pajjiż jew ir-reġjun minn fejn il-prodotti 
jew l-ingredjenti agrikoli jinkisbu sħaħ, 
taħt l-Artikolu 23(2) tar-Regolament 
(KEE) Nru 2913/92;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ma tħallix prodotti milli jinbiegħu bħala li joriġinaw fil-pajjiż fejn dawn 
“ikunu għaddew mill-aħħar ipproċessar sustanzjali ekonomikament iġġustifikat tagħhom” 
(bħaż-żieda ta’ tiżjin lil prodott).

Emenda 141
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

k) ‘linji viżivi’ tfisser l-uċuh kollha ta’ 
pakkett li jistgħu jinqraw minn naħa 
waħda, li jagħtu aċċess malajr u faċli 
għall-informazzjoni tat-tikkettjar billi 
jagħtu lok biex il-konsumatur ikun jista' 
jaqra dik l-informazzjoni mingħajr ma 
jkollu bżonn idawwar il-pakkett ’l hawn u 
’l hemm;

k) ‘linji viżivi’ tfisser l-uċuh kollha ta’ 
pakkett li jistgħu jinqraw minn naħa 
waħda;

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’konsistenza mal-emenda proposta mill-PE fl-ewwel qari (52). Il-formulazzjoni hija ċara 
biżżejjed mingħajr it-tieni parti tas-sentenza. 

Emenda 142
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

o) ‘ingredjent(i) primarju/I’ tfisser l-
ingredjent jew ingredjenti tal-ikel li 
jirrappreżentaw aktar minn 50 % ta' dak 
l-ikel jew li normalment ikunu assoċjati 
mal-isem tal-ikel mill-konsumatur u li fir-
rigward tagħhom fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet tkun rekwiżita indikazzjoni 

imħassar
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kwantitattiva;

Or. it

Ġustifikazzjoni
Ara Emendi 56, 57 u 58 fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 143
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

o) ‘ingredjent(i) primarju/I’ tfisser l-
ingredjent jew ingredjenti tal-ikel li 
jirrappreżentaw aktar minn 50 % ta' dak 
l-ikel jew li normalment ikunu assoċjati 
mal-isem tal-ikel mill-konsumatur u li fir-
rigward tagħhom fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet tkun rekwiżita indikazzjoni 
kwantitattiva;

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet ta’ ingredjenti tal-ikel primarji, sinifikanti u karatteristiċi mhux biss huma 
superfluwi u jikkonfondu iżda jkollhom l-oppost tal-effett mixtieq li jissimplifikaw il-
leġiżlazzjoni. Il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 144
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

o) ‘ingredjent(i) primarju/I’ tfisser l-
ingredjent jew ingredjenti tal-ikel li 
jirrappreżentaw aktar minn 50 % ta' dak 
l-ikel jew li normalment ikunu assoċjati 

imħassar
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mal-isem tal-ikel mill-konsumatur u li fir-
rigward tagħhom fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet tkun rekwiżita indikazzjoni 
kwantitattiva;

Or. es

Ġustifikazzjoni

M’hemmx ħtieġa biex tiżdied definizzjoni ta’ ingredjent primarju. Aħna niffavorixxu s-
simplifikazzjoni u għalhekk nopponu l-ħolqien ta’ termini ġodda u kunċetti li mhuma ta’ l-
ebda benefiċċju għall-konsumatur. 

Emenda 145
Kartika Tamara Liotard

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(q a) ja (ġdid) ‘imitazzjoni tal-ikel’ tfisser 
ikel li jagħti l-impressjoni li jkun ikel 
ieħer li fih xi ingredjent li s-soltu jkun 
użat sħiħ jew parzjalment imħallat ma’ 
jew sostitut b’ieħor. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari.

Emenda 146
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fejn il-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandha 
tingħata konsiderazzjoni lill-bżonn ta’
perijodu tranżizzjonali wara d-dħul fis-
seħħ tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel 

3. Fejn il-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandu 
jingħata perijodu tranżizzjonali wara d-
dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti l-ġodda, li 
matulu l-ikel li jkollu tikketti li ma 
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li jkollu tikketti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u 
għall-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu fis-
suq qabel ma jintemm il-perijodu ta' 
transizzjoni jibqgħu jinbiegħu sakemm 
jispiċċaw.

jikkonformawx mar-rekwiżiti l-ġodda jista’
jitqiegħed fis-suq u għall-ħażniet ta’ dak l-
ikel li tqiegħdu fis-suq qabel ma jintemm 
il-perijodu ta’ transizzjoni jibqgħu 
jinbiegħu sakemm jispiċċaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex is-suq intern jiffunzjona bla xkiel, kif ukoll biex jonqos l-iskart fl-ippakkjar, huwa 
normali li jkun provdut perijodu tranżitorju meta jiġu introdotti rekwiżiti ġodda għat-
tikkettjar. Dan kien maqbul matul l-ewwel qari tal-Parlament. 

Emenda 147
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – subpunt ii 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

ii) durabbiltà, ħżin u użu sigur. ii) durabbiltà, ħżin, rekwiżiti għall-
konservazzjoni darba jinfetaħ il-prodott, 
jekk ikun applikabbli, u użu sigur;

Or.el

Emenda 148
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta jitqies il-bżonn ta’ informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel u sabiex il-
konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati, għandu jittieħed kont tal-bżonn 
frekwenti min-naħa tal-maġġoranza tal-
konsumaturi għal ċerta informazzjoni li 
tkun ta’ valur sinifikanti għalihom jew ta’ 
kull benefiċċju ġeneralment aċċettat għall-

2. Meta jitqies il-bżonn ta’ informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel u sabiex il-
konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati, għandu jittieħed kont tal-bżonn 
frekwenti min-naħa tal-maġġoranza tal-
konsumaturi għal ċerta informazzjoni li 
tkun ta’ valur sinifikanti għalihom jew ta’ 
kull benefiċċju ġeneralment aċċettat għall-
konsumatur. L-ispiża marġinali li tirriżulta 
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konsumatur. mid-dispożizzjoni addizzjonali tal-
informazjoni għandha wkoll tkun 
evalwata; 

Or.el

Emenda 149
Kartika Tamara Liotard

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a) billi jissuġġerixxi fid-deskrizzjoni 
jew ir-rappreżentazzjonijiet bl-istampi fuq 
il-pakkett il-preżenza ta’ prodott jew 
ingredjent partikolari għalkemm fir-realtà 
l-prodott li jkun ippakkjat ikun imitazzjoni 
tal-ikel jew ikun fih sostitut għal 
ingredjent li normalment jintuża fi 
prodott. F’każijiet bħal dawn, il-pakkett 
għandu jkollu b’mod prominenti l-marka 
‘imitazzjoni’ jew magħmul minn (l-isem 
tal-ingredjent sostitut) minflok (l-isem tal-
ingredjent sostitwit). 
Il-prodott partikolari tal-ikel li jkun 
imitazzjoni jew ikun fih sostitut, fejn ikun 
fattibbli, għandu jkun separat minn ikel 
ieħor fil-post tal-bejgħ; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-Pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 150
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b b (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b b) billi jissuġġerixxi, fil-każ ta’ prodotti 
tal-laħam, li prodott ikun fih biċċa waħda 
ta’ laħam, għalkemm dan fil-fatt ikun 
jikkonsisti minn biċċiet ta’ laħam 
imħallta. F’każijiet bħal dawn, il-prodott 
għandu jkun ittikettjat fuq il-quddiem tal-
pakkett ‘laħam magħmul – minn biċċiet 
ta’ laħam imħallat’. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-Pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 151
Kartika Tamara Liotard

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b c) għall-ħalib: billi jkun indikat ħalib 
‘frisk’ meta d-data ta’ użu tiegħu tkun 
aktar minn sebat ijiem wara d-data li fiha 
jkun imtela. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-Pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a) billi jissuġġerixxi fid-deskrizzjoni 
jew ir-rappreżentazzjonijiet bl-istampi fuq 
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il-pakkett il-preżenza ta’ prodott jew 
ingredjent partikolari għalkemm fir-realtà 
l-prodott li jkun ippakkjat ikun imitazzjoni 
tal-ikel jew ikun fih sostitut għal 
ingredjent li normalment jintuża fi 
prodott. F’każijiet bħal dawn, il-pakkett 
għandu jkollu b’mod prominenti l-marka 
‘imitazzjoni’ jew magħmul minn (l-isem 
tal-ingredjent sostitut) minflok (l-isem tal-
ingredjent sostitwit). 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.

Emenda 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b b) għall-ħalib, billi jkun indikat ħalib 
‘frisk’ meta d-data ta’ użu tiegħu tkun 
aktar minn sebat ijiem wara d-data li fiha 
jkun imtela. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.

Emenda 154
Francesco Enrico Speroni

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

d) billi fid-deskrizzjoni jew ir- d) billi l-isem, l-apparenza, fid-
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rappreżentazzjonijiet bl-istampi tiġi 
ssuġġerita l-preżenza ta' ikel jew ta' 
ingredjent partikolari, filwaqt li fir-realtà xi 
komponent preżenti b'mod naturali jew 
ingredjent normalment użat f’dak l-ikel 
ikun ġie sostitwit b'komponent differenti 
jew ingredjent differenti.

deskrizzjoni jew ir-rappreżentazzjonijiet 
bl-istampi tiġi ssuġġerita l-preżenza ta’ ikel 
jew ta’ ingredjent partikolari, filwaqt li fir-
realtà xi komponent preżenti b’mod 
naturali jew ingredjent normalment użat 
f’dak l-ikel ikun ġie sostitwit b’komponent 
differenti jew ingredjent differenti.

Or.it

Emenda 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. L-operaturi tan-negozji tal-ikel fin-
negozji taħt il-kontroll tagħhom għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni relatata ma’ 
ikel mhux ippakkjat bil-lest maħsuba 
għall-konsumatur finali jew għall-
forniment lil fornituri tal-massa għandha 
tiġi trasmessa lill-operatur tan-negozju tal-
ikel li jirċievi l-ikel sabiex tippermetti, fejn 
ikun il-każ, l-għoti ta' informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel lill-konsumatur 
finali.

6. L-operaturi tan-negozji tal-ikel fin-
negozji taħt il-kontroll tagħhom għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni relatata ma’ 
ikel mhux ippakkjat bil-lest tkun 
magħmula disponibbli lill-operatur li 
jmexxi l-ikel għal aktar bejgħ jew aktar 
ipproċessar sabiex tippermetti lilu jew 
lilha, meta jintalab, biex tiġi pprovduta 
lill-konsumatur finali l-informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel qari ta’ Emenda 88

Emenda 156
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 a (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Derogi għall-intrapriżi żgħar 
Prodotti artiġjanali maħduma minn 
intrapriżi żgħar għandhom ikunu eżenti 
mir-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 9(1)(l).
Dawn il-prodotti jistgħu wkoll ikunu 
eżenti mir-rekwiżiti għall-informazzjoni 
stipulati fl-Artikolu 9(1)(a) to (k) jekk 
dawn jinbiegħu fuq il-post tal-produzzjoni 
u min ibigħ ikun kapaċi jipprovdi l-
informazzjoni jekk jintalab. 
Alternattivament, l-informazzjoni tista’ 
tingħata permezz ta’ tikketti fuq l-ixkafef. 

Or.nl

Ġustifikazzjoni

Derogi għandhom ikunu permessi għall-intrapriżi żgħar li jipproduċu prodotti artiġjanali. 
Din ukoll kienet il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. 

Emenda 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt e 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

Or.en

Ġustifikazzjoni
Ara Emenda 95 tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari

Emenda 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt h 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(h) l-isem jew l-isem tan-negozju u l-
indirizz tal-operatur fin-negozju tal-ikel 
imsemmijin fl-Artikolu 8(1);

(h) l-isem jew l-isem tan-negozju jew il-
marka kummerċjali reġistrata u l-indirizz 
tal-fabbrikant stabbilit fl-Unjoni, ta’ min 
ippakkja u, għal prodotti ġejjin minn 
pajjiżi terzi, tal-bejjiegħ/importatur jew, 
fejn xieraq, tal-operatur fin-negozju tal-
ikel li taħt ismu jew isem in-negozju l-ikel 
ikun ikkummerċjalizzat; 

Or.en

Emenda 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(i) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza meta previst fl-Artikolu 25;

(i) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’
provenjenza għandu jingħata għal dawn li 
ġejjin:
- laħam;
- tjur;
- prodotti magħmulin mill-ħalib;
- frott u ħaxix frisk;
-prodotti oħra b’ingredjent wieħed; u 
laħam, tjur u ħut meta jkunu użati bħala 
ingredjenti fl-ikel ipproċessat. 
Għal-laħam u t-tjur, il-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post ta’ provenjenza jista’ jingħata 
bħala post wieħed għall-annimali biss fejn 
l-annimali jkunu twieldu, trabbew u 
nqatlu fl-istess pajjiż jew post. F’każijiet 
oħra għandha tingħata l-informazzjoni 
fuq il-postijiet differenti tat-twelid, tat-
trobbija u tal-qatla. 
Fejn hemm raġunijiet li jagħmluha 
imprattikabbli biex jiġi ttikkjettat il-pajjiż 
tal-oriġini, jista’ minflok tingħata d-
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dikjarazzjoni li ġejja: 
- "Ta’ oriġini mhux speċifikata"
Għall-ikel ieħor kollu, il-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post tal-provenjenza fejn jekk ma 
jingħatawx dawn id-dettalji l-konsumatur 
jista’ jiġi żgwidat fir-rigward tal-materjal 
dwar il-pajjiż veru tal-oriġini tal-ikel jew 
il-post veru ta’ provenjenza tiegħu, b’mod 
partikolari jekk l-informazzjoni li jkun 
hemm mal-ikel jew it-tikketta b’mod 
ġenerali tista’ inkella timplika li l-ikel 
għandu pajjiż differenti ta’ oriġini jew 
post differenti ta’ provenjenza; f’każijiet 
bħal dawn l-indikazzjoni għandha tkun 
skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 35(3) 
u (4) u dawk stabbiliti skond l-Artikolu 
35(5);

Or.en

Emenda 160
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt k 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

(k) fir-rigward ta’ xorb li fih aktar minn 1.2 
% bil-volum ta’ alkoħol, is-saħħa 
alkoħolika proprja skont il-volum, il-valur 
tal-enerġija u taz-zokkor; 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Tintroduċi mill-ġdid Emenda 312 tal-ewwel qari.

Emenda 161
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Sabiex tkun żgurata l-informazzjoni lill-
konsumatur fir-rigward ta' tipi jew 
kategoriji speċifiċi ta’ ikel u biex jittieħed 
kont tal-progress tekniku, l-iżviluppi 
xjentifiċi, il-protezzjoni tas-saħħa tal-
konsumaturi jew l-użu sikur tal-ikel, il-
Kummissjoni tista' temenda l-Anness III 
permezz ta' atti ddelegati, taħt l-Artikolu 49 
u suġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati 
fl-Artikoli 50, 51 u 52.

2. Sabiex tkun żgurata l-informazzjoni lill-
konsumatur fir-rigward ta’ tipi jew 
kategoriji speċifiċi ta’ ikel u biex jittieħed 
kont tal-progress tekniku, l-iżviluppi 
xjentifiċi, il-protezzjoni tas-saħħa tal-
konsumaturi jew l-użu sikur tal-ikel, il-
Kummissjoni tista’ temenda l-Anness III 
permezz ta’ atti ddelegati, taħt l-Artikolu 
49.

Fejn għal raġunijiet imperattivi ta’ 
urġenza hekk jitolbu, għandha tapplika l-
proċedura provduta fl-Artikolu 52 għal 
atti ddelegati skont dan l-Artikolu.

Or.en

Emenda 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta' tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 
minn 1,2 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti 
bejn l-istampar u l-isfond.

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta’ tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 
minn 1 mm. Kriterji oħra barra l-qies tat-
tipa, bħat-tip tat-tipi, il-kuntrast bejn it-
tipa u l-isfond, il-linji u l-għoli tal-karattri 
għandhom ukoll ikunu kkunsidrati. 
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test hu maħsub li jkun kompromess bejn il-PE u l-Kunsill dwar il-leġġibilità. Il-PE fl-
ewwel qari adotta Emenda 334 (li ma pprovdiet l-ebda qies ta’ tipa obbligatorju, iżda 
pprovdiet ‘Linji Gwida’ għall-kriterji tal-leġġibilità bħat-tip tat-tipi, il-kuntrast bejn it-tipa u 
l-isfond, il-linji u l-għoli tal-karattri’), filwaqt li t-test tal-Kunsill ippropona qies minimu tat-
tipa obbligatorju ta’ 1,2 mm. Il-leġġibilità tiddependi fuq għadd ta’ fatturi, bħat-tqassim, il-
kulur u l-kuntrast, l-għoli tal-karattri, it-tip ta’ tipi, u għalhekk mhux limitat biss għall-qies 
tat-tipa. 

Emenda 163
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta' tipa fejn l-għoli-x, 
kif definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew 
iktar minn 1,2 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati
b'tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti 
bejn l-istampar u l-isfond.

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
b’tali mod li jiżgura li dawn ikunu leġibbli 
b’mod ċar.

(Jekk din l-emenda tkun adottata, l-
Artikolu 13(3) u l-Anness IV jkollhom 
jitħassru.)

Or.it

Ġustifikazzjoni
Ara Emenda 334 fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari
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Emenda 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta' tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 
minn 1,2 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti
bejn l-istampar u l-isfond.

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f’ittri li jużaw qies ta’ tipa fejn l-għoli-x, 
kif definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew 
iktar minn 1 mm. Kriterji oħra barra l-qies 
tat-tipa, bħat-tip tat-tipi, il-kuntrast bejn it-
tipa u l-isfond, il-linji u l-għoli tal-karattri 
għandhom ukoll ikunu kkunsidrati. 

Or.en

Emenda 165
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta' tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta’ tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 
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minn 1,2 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti bejn 
l-istampar u l-isfond.

minn 0,9 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati 
b’tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti bejn 
l-istampar u l-isfond.

Or.en

Emenda 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta' tipa fejn l-għoli-x, 
kif definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew 
iktar minn 1,2 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti 
bejn l-istampar u l-isfond.

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
b’tali mod li tkun assigurata leġġibilità 
ċara. Il-kriterji bħall-qies tat-tipa, it-tip 
tat-tipi, il-kuntrast bejn it-tipa u l-isfond, il-
linji u l-għoli tal-karattri għandhom 
ikunu kkunsidrati. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. 

Emenda 167
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għad- 2. Mingħajr preġudizzju għad-
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dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta' tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 
minn 1,2 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti
bejn l-istampar u l-isfond.

dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta’ tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 
minn 1 mm. Kriterji oħra barra l-qies tat-
tipa, bħat-tip tat-tipi, il-kuntrast bejn it-tipa 
u l-isfond, il-linji u l-għoli tal-karattri 
għandhom ukoll ikunu kkunsidrati. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-leġġibilità tiddependi fuq għadd ta’ fatturi, bħat-tqassim, il-kulur u l-kuntrast, l-għoli tal-
karattri, it-tip ta’ tipi, u għalhekk mhux limitat biss għall-qies tat-tipa. Aħna nitolbu lill-
Parlament Ewropew biex ikompli jappoġġja dan l-approċċ ‘olistiku’ (ara paragrafu 2).

Emenda 168
János Áder

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta' tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 
minn 1,2 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti
bejn l-istampar u l-isfond.

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta’ tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 
minn 1 mm. Kriterji oħra barra l-qies tat-
tipa, bħat-tip tat-tipi, il-kuntrast bejn it-tipa 
u l-isfond, il-linji u l-għoli tal-karattri 
għandhom ukoll ikunu kkunsidrati. 
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Or.en

Emenda 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f'ittri li jużaw qies ta' tipa fejn l-għoli-x, kif 
definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew iktar 
minn 1,2 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti bejn 
l-istampar u l-isfond.

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Unjoni 
applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti msemmijin fil-punti fl-
Artikolu (a) sa (k) tal-Artikolu 9(1), meta 
jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta 
f’ittri li jużaw qies ta’ tipa fejn l-għoli-x, 
kif definit fl-Anness IV, ikun ugwali jew 
iktar minn 1 mm. Il-partikolaritajiet 
obbligatorji għandhom jiġu ppreżentati 
b’tali mod li jiżgura kuntrast sinfikanti bejn 
l-istampar u l-isfond.

Or.fr

Emenda 170
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a. Paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu
m’għandux japplika fil-każ tas-
supplimenti tal-ikel kif definit fid-
Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ġunju 
2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet 
tal-Istati Membri dwar is-supplimenti tal-
ikel. 
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Or.en

Emenda 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a. Il-kriterji rigward il-qies minimu tat-
tipa stipulat f’paragrafu 1 m’għandux 
japplika għal formuli tat-trabi, u formuli 
tal-prosegwiment u ikel ta’ 
diversifikazzjoni maħsuba għat-trabi u 
tfal żgħar li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE tat-22 ta’ 
Diċembru 2006 dwar il-formuli tat-trabi u 
l-formuli tal-prosegwiment u d-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta’ 
Diċembru 2006 dwar ikel ipproċessat 
ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-
trabi u t-tfal żgħar. 

Or.fr

Ġustifikazzjoni

Dik li qabel kienet emenda 111. Qies minimu għal karattri obbligatorji huwa impossibbli għal 
dawn il-prodotti (bħal vazetti żgħar għall-ikel tat-trabi) mingħajr ma jitkabbar il-qies tal-
ippakkjar magħmul bil-lest. Jekk jitkabbar il-volum jew il-kwantità tal-porzjon propost 
jinvolvi r-riskju li l-prodott ma jkunx ikkunsmat jew jinżamm f’kundizzjonijiet mhux iġeniċi 
jew għal tul ta’ ħin eċċessiv li jista’ jqiegħed membri ta’ dawn il-gruppi fraġli fir-riskju.  

Emenda 172
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 

imħassar
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ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.
Or.it

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-emenda għall-Artikolu 13(2).

Emenda 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

3. F'każ ta’ imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom li jista’ jkun stampat
għandu êrja ta’ inqas minn 80 cm2, id-daqs 
minimu tal-għoli-x msemmi fil-paragrafu 2 
m’għandux japplika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test huwa kompromess raġonevoli bejn il-PE u l-Kunsill dwar il-leġġibilità. Il-PE fl-
ewwel qari adotta Emenda 334 (li ma pprovdiet l-ebda qies ta’ tipa obbligatorju),  filwaqt li 
t-test tal-Kunsill ippropona qies minimu tat-tipa obbligatorju ta’ 1,2 mm ridott għal-0.9 mm 
għal pakketti żgħar sa 60 cm². Eżenzjoni għal pakketti żgħar bl-akbar wiċċ li jista’ jkun 
stampat ta’ anqas minn 80cm2 hija konformi mal-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari dwar 
Emenda 125 li pprovdiet eżenzjoni minn uħud mill-partikolaritajiet obbligatorji għall-
ippakkjar bl-akbar wiċċ li jista’ jkun stampat ta’ anqas minn 80 cm².

Emenda 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 

3. F'każ ta’ imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom li jista’ jkun stampat
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minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

għandu êrja ta’ inqas minn 80 cm2, id-daqs 
minimu tal-għoli-x msemmi fil-paragrafu 2  
m’għandux japplika. 

Or. en

Emenda 175
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

3. F'każ ta’ imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom li jista’ jkun stampat
għandu êrja ta’ inqas minn 80 cm2, id-daqs 
minimu tal-għoli-x msemmi fil-paragrafu 2  
m’għandux japplika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’paragrafu 3 saru xi modifikazzjonijiet biex jiffaċilitaw eżenzjoni għall-pakketti żgħar bl-
akbar wiċċ li jista’ jkun stampat ta’ anqas minn 80cm2 (figura skont il-pożizzjoni tal-PE fl-
ewwel qari).

Emenda 176
János Áder

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

3. F'każ ta’ imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom li jista’ jkun stampat
għandu êrja ta’ inqas minn 80 cm2, id-daqs 
minimu tal-għoli-x msemmi fil-paragrafu 2  
m’għandux japplika. 

Or. en
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Emenda 177
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 m’għandux 
japplika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet marbuta mal-qies tat-tipa għandhom ikunu implimentabbli fil-prattika u 
ma jwasslu għal tkabbir fil-qies tal-imballaġġ għad-detriment tal-għanijiet ambjentali. Qies 
minimu progressiv ta’ tipa skont il-qies tal-imballaġġ jassigura li l-informazzjoni tkun 
leġġibbli waqt li tkun implimentabbli fuq imballaġġ żgħir. 

Emenda 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

3. F'każ ta’ imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta’ inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

F’każ ta’ imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu erja ta’ 
anqas minn 25 cm2, l-għoli-x tal-qies tat-
tipa msemmi fil-paragrafu 2 m’għandux 
japplika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet marbuta mal-qies tat-tipa għandhom ikunu implimentabbli fil-prattika u 
ma jwasslu għal tkabbir fil-qies tal-imballaġġ għad-detriment tal-għanijiet ambjentali. Qies 
minimu progressiv ta’ tipa skont il-qies tal-imballaġġ jassigura li l-informazzjoni tkun 
leġġibbli waqt li tkun implimentabbli fuq imballaġġ żgħir. 

Emenda 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

3. F'każ ta’ imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom li jista’ jkun stampat
għandu êrja ta' inqas minn 60 cm2, id-daqs 
tal-għoli-x tat-tipa msemmi fil-paragrafu 2 
m’għandux japplika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kieku kellu jkun aċċettat qies minimu tal-karattri, il-figura ta’ 1 mm għandha tinżamm biex 
jiġi assigurat li l-karattri użati fuq it-tikketti ma jkunux kbar iżżejjed, għad-detriment tal-
operaturi u b’ebda valur miżjud għall-konsumaturi. Qies ta’ 1 mm huwa leġġibbli biżżejjed. 
Imballaġġ iżgħar m’għandux ikun penalizzat. 

Emenda 180
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. F'każ ta' imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 60 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

3. F'każ ta’ imballaġġ jew kontenituri li l-
akbar wiċċ tagħhom għandu êrja ta' inqas 
minn 80 cm2, id-daqs tal-għoli-x tat-tipa 
msemmi fil-paragrafu 2 għandu jkun 
ugwali għal jew ikbar minn 0,9 mm.

Or. en
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Emenda 181
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3 a. Paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
m’għandux japplika fil-każ tas-
supplimenti tal-ikel kif definit fid-
Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ġunju 
2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet 
tal-Istati Membri dwar is-supplimenti tal-
ikel bil-kundizzjoni li l-informazzjoni fuq 
l-imballaġġ tkun leġġibbli b’mod ċar. 

Or. en

Emenda 182
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Għall-finijiet li tiġi żgurata l-
implimentazzjoni uniformi tal-paragrafu 
2 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista', 
f'konformità mal-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 46(2), tadotta regoli 
ddettaljati dwar il-kuntrast bejn l-
istampar u l-isfond.

imħassar

Or. it

Emenda 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Għall-finijiet li tiġi żgurata l-
implimentazzjoni uniformi tal-paragrafu 
2 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista', 
f'konformità mal-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 46(2), tadotta regoli 
ddettaljati dwar il-kuntrast bejn l-
istampar u l-isfond.

imħassar

Or. en

Emenda 184
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għall-fini li jinkisbu l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta' atti ddelegati, 
f'konformità mal-Artikolu 49 u suġġetti 
għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 50 
u 51, kriterji dwar il-leġġibbiltà 
addizzjonali għal dawk speċifikati taħt il-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

Għall-fini li jinkisbu l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
flimkien mal-partijiet interessati, 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ddelegati, 
f’konformità mal-Artikolu 49 u suġġetti 
għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 50 
u 51, linji gwida għall-kriterji dwar il-
leġġibbiltà speċifikati taħt il-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. it

Emenda 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għall-fini li jinkisbu l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta' atti ddelegati, 

Għall-fini li jinkisbu l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha, 
flimkien mal-partijiet interessati 
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f'konformità mal-Artikolu 49 u suġġetti 
għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 50 
u 51, kriterji dwar il-leġġibbiltà 
addizzjonali għal dawk speċifikati taħt il-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

konċernati, inklużi l-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi, tistabbilixxi, permezz ta' 
atti ddelegati, f'konformità mal-Artikolu 49 
u suġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati fl-
Artikoli 50 u 51, kriterji dwar il-
leġġibbiltà.

Or. en

Emenda 186
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għall-istess fini imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu, il-Kummissjoni tista', 
permezz ta' atti ddelegati, taħt l-Artikolu 
49 u suġġetti għall-kondizzjonijiet 
stipulati fl-Artikoli 50 u 51, testendi r-
rekwiżiti taħt il-paragrafu 6 ta’ dan l-
Artikolu fir-rigward ta’ dettalji 
obbligatorji addizzjonali għal tipi jew 
kategoriji speċifiċi ta’ ikel.

imħassar

Or. it

Emenda 187
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Id-dettalji elenkati fil-punti (a), (e), (f) u 
(k) tal-Artikolu 9(1) għandhom jidhru fl-
istess linji viżivi.

6. Id-dettalji elenkati fil-punti (a), (e), (f) u 
(k) tal-Artikolu 9(1) kif ukoll id-dettalji 
elenkati fl-Artikolu 29 (3) għandhom 
jidhru fl-istess linji viżivi.

Or. en
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Emenda 188
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fit-territorju tagħhom stess, l-Istati 
Membri li fihom jinbiegħ l-ikel jistgħu 
jistipulaw li d-dettalji għandhom ikunu 
b'waħda mil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-
Unjoni.

2. Fit-territorju tagħhom stess, l-Istati 
Membri li fihom jinbiegħ l-ikel jistgħu 
jistipulaw li d-dettalji għandhom ikunu 
b’waħda mil-lingwa jew lingwi uffiċjali fi 
ħdan l-Istat Membru konċernat. 

Or. en

Emenda 189
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill 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 elenkati fil-punti (a), 
(c), (e), (f) u (l) tal-Artikolu 9(1) biss 
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 elenkati fil-punti (a), 
(c), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1) biss 
għandhom ikunu obbligatorji.

Or. it

Ġustifikazzjoni
Ara l-Emenda 124 fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari.

Emenda 190
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 
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Pożizzjoni tal-Kunsill 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 elenkati fil-punti (a), 
(c), (e), (f) u (l) tal-Artikolu 9(1) biss 
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 elenkati fl-Artikolu
9(1)(a), (c), (e) u (f) biss għandhom ikunu 
obbligatorji.

Or. en

Emenda 191
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ppakkjar jew ta’ kontenituri li 
l-ikbar wiċċ tagħhom fih êrja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji elenkati fil-punti 
(a), (c), (e) u (f) tal-Artikolu 9(1) biss 
għandhom ikunu obbligatorji fuq il-pakkett 
jew it-tikketta. Id-dettalji msemmija fil-
punt (b) tal-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
pprovduti b’mezzi oħra jew għandhom 
isiru disponibbli fuq talba tal-konsumatur.

2. Fil-każ ta’ ppakkjar jew ta’ kontenituri li 
l-ikbar wiċċ tagħhom li jista’ jkun stampat
fih êrja ta’ inqas minn 80 cm2 d-dettalji 
elenkati fil-punti ta’ (a), (c), (e) u (f) tal-
Artikolu 9(1) biss għandhom ikunu 
obbligatorji fuq il-pakkett jew it-tikketta. 
Il-provvediment ta’ aktar dettalji fuq il-
pakkett għandu jkun possibbli fuq bażi 
volontarja. Id-dettalji msemmija fil-punt 
(b) tal-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
pprovduti b’mezzi oħra jew għandhom 
isiru disponibbli fuq talba tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-akbar wiċċ li jista’ jkun stampat huwa l-akbar erja partikolari tal-pakkett li tista’ 
teknikament ikun stampat fuqha. Fil-każ tat-tikketti l-akbar wiċċ li jista’ jkun stampat huwa l-
akbar tikketta disponibbli għall-pakketti individwali. Fejn l-akbar erja tal-wiċċ partikolari li 
tista’ tkun stampata hija ta’ 80 cm² jew anqas u l-ispazju ma jippermettix l-għoli tal-ittri 
(għoli-x) rakkomandat, għandha tingħata aktar enfasi lill-kwistjonijiet bħal kulur u kuntrast 
tat-test, l-għażla tat-tip ta’ tipi, jiġifieri tipi (sans serif) faċli biex jinqraw, l-użu ta’ test skur u 
korsiv fejn xieraq, it-tqassim tat-test, il-qosor u ċ-ċarezza tal-messaġġ. 
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Emenda 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sa …36 , l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 18 u l-Artikolu 29(1) għall-
prodotti msemmijin f'dan il-paragrafu, u li 
jindirizza jekk xi kategorjiji ta’ xorb 
għandhomx jiġu eżentati, b'mod partikolari 
r-rekwiżit li jipprovdu l-informazzjoni 
dwar il-valur enerġetiku, u r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw eżenzjonijiet possibbli, b'kont 
meħud tal-ħtieġa li tkun żgurata l-koerenza 
ma’ linji politiċi rilevanti oħra tal-Unjoni.

Sa …36 , il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 18 u l-Artikolu 29(1) għall-
prodotti msemmijin f’dan il-paragrafu, u li 
jindirizza jekk xi kategorjiji ta’ xorb 
alkoħoliku għandhomx jiġu eżentati, 
b’mod partikolari r-rekwiżit li jipprovdu l-
informazzjoni dwar il-valur enerġetiku, u r-
raġunijiet li jiġġustifikaw eżenzjonijiet 
possibbli, b’kont meħud tal-ħtieġa li tkun 
żgurata l-koerenza ma’ linji politiċi 
rilevanti oħra tal-Unjoni.

__________________ __________________
36 * Nota lill-ĠU: daħħal id-data ħames
snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

36 * Nota lill-ĠU: daħħal id-data: sentejn 
mid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament.

Or. en

Emenda 193
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sa …36 , l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 18 u l-Artikolu 29(1) għall-
prodotti msemmijin f'dan il-paragrafu, u li 
jindirizza jekk xi kategorjiji ta’ xorb 
għandhomx jiġu eżentati, b'mod 
partikolari r-rekwiżit li jipprovdu l-
informazzjoni dwar il-valur enerġetiku, u r-
raġunijiet li jiġġustifikaw eżenzjonijiet 
possibbli, b'kont meħud tal-ħtieġa li tkun 

Sa …36 , il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 18 u l-Artikolu 29(1) għall-
prodotti msemmijin f’dan il-paragrafu, u li 
jindirizza jekk xorb alkoħoliku għandux 
jiġi eżentat, b’mod partikolari r-rekwiżit li 
jipprovdu l-informazzjoni dwar il-valur 
enerġetiku, u r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
eżenzjonijiet possibbli, b’kont meħud tal-
ħtieġa li tkun żgurata l-koerenza ma’ linji 
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żgurata l-koerenza ma’ linji politiċi 
rilevanti oħra tal-Unjoni.

politiċi rilevanti oħra tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex kategoriji ta’ xarbiet alkoħoliċi jiġu ttrattati b’mod 
differenti, jekk hux għall-iskop ta’ tikkettjar dwar l-ingredjenti u n-nutrizzjoni, jew tikkettjar
dwar il-valur enerġetiku. L-aspetti kollha jridu jiġu kkunsidrati fir-rapport tal-Kummissjoni fi 
żmien 5 snin mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament ġdid. Filwaqt li l-introduzzjoni proposta tal-
Kunsill tal-potenzjal għal trattament differenti hija ġdida, l-ewwel qari tal-Parlament qabel li 
m’għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn il-kategoriji tax-xorb alkoħoliku. 

Emenda 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sa …36 , l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 18 u l-Artikolu 29(1) għall-
prodotti msemmijin f'dan il-paragrafu, u
li jindirizza jekk xi kategorjiji ta’ xorb 
għandhomx jiġu eżentati, b'mod partikolari 
r-rekwiżit li jipprovdu l-informazzjoni 
dwar il-valur enerġetiku, u r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw eżenzjonijiet possibbli, b'kont 
meħud tal-ħtieġa li tkun żgurata l-koerenza 
ma’ linji politiċi rilevanti oħra tal-Unjoni.

Sa …36 , il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport li jindirizza jekk xi
kategorjiji ta’ xorb alkoħoliku għandhomx 
jiġu eżentati, b’mod partikolari r-rekwiżit li 
jipprovdu l-informazzjoni dwar il-valur 
enerġetiku, u r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
eżenzjonijiet possibbli, b’kont meħud tal-
ħtieġa li tkun żgurata l-koerenza ma’ linji 
politiċi rilevanti oħra tal-Unjoni.

__________________ __________________
36 * Nota lill-ĠU: daħħal id-data ħames 
snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

36 * Nota lill-ĠU: daħħal id-data sentejn
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emeda timmira li jintlaħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament. Jista’ wkoll isir 
rapport dwar l-inklużjoni tal-alkoħoliċi fir-rekwiżiti għat-tikkettjar bla ma wieħed joqgħod 
jistenna l-applikazzjoni ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar prodotti oħra. 
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Emenda 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni tista' takkumpanja dan ir-
rapport bi proposta leġislattiva li 
tiddetermina r-regoli għal lista tal-
ingredjenti jew dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni ta' dawn il-prodotti.

Il-Kummissjoni għandha takkumpanja dan 
ir-rapport bi proposta leġislattiva, jekk 
ikun xieraq, li tiddetermina r-regoli għal 
lista tal-ingredjenti jew dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni ta’ dawn 
il-prodotti.

Or. en

Emenda 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1 a. Għall-prodotti li fihom in-
nanomaterjali, dan għandu jkun indikat 
b’mod ċar, bl-użu tal-kelma ‘nano’ fil-
lista tal-ingredjenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 130 fl-ewwel qari

Emenda 197
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Sabiex jittieħed kont tar-rilevanza għall-
konsumatur ta' lista ta' ingredjenti fir-

2. Sabiex jittieħed kont tar-rilevanza għall-
konsumatur ta’ lista ta’ ingredjenti fir-
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rigward ta' tipi jew kategoriji speċifiċi ta’ 
ikel, il-Kummissjoni tista', f'każi 
eċċezzjonali, permezz ta' atti ddelegati, taħt 
l-Artikolu 49 u suġġetti għall-
kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 50 u 
51, tissupplimenta l-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, sakemm l-ommissjonijiet ma 
jirriżultawx li ma jkunux infurmati 
biżżejjed il-konsumatur finali jew il-
fornituri tal-massa.

rigward ta’ tipi jew kategoriji speċifiċi ta’ 
ikel, il-Kummissjoni tista’, f’każi 
eċċezzjonali, permezz ta’ atti ddelegati, 
taħt l-Artikolu 49, tissupplimenta l-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, sakemm l-
ommissjonijiet ma jirriżultawx li ma 
jkunux infurmati biżżejjed il-konsumatur 
finali jew il-fornituri tal-massa.

Or. en

Emenda 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn diversi ingredjenti jew għajnuniet 
għall-ipproċessar ta' xi ikel joriġinaw 
minn sustanza jew prodott uniku elenkat 
fl-Anness II, it-tikkettjar għandu 
jagħmilha ċara għal kull ingredjent jew 
għajnuna għall-ipproċessar ikkonċernata.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm problemi bid-dispożizzjoni tal-Artikolu 21.1 sub 3 kif imfassla mill-Kunsill billi, 
jiddependi mit-tip ta’ prodott, dan jirriżulta f’lista twila ħafna ta’ ingredjenti b’repetizzjoni 
ta’ allerġeni, b’mod partikolari fejn prodott ikun fih addittivi u ingredjenti ġejjin mill-istess 
allerġen. 

Emenda 199
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn diversi ingredjenti jew għajnuniet 
għall-ipproċessar ta' xi ikel joriġinaw
minn sustanza jew prodott uniku elenkat 
fl-Anness II, it-tikkettjar għandu 
jagħmilha ċara għal kull ingredjent jew 
għajnuna għall-ipproċessar ikkonċernata.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċju għall-konsumaturi li jkollhom informazzjoni eżatta dwar l-ingredjenti allerġeniċi 
fl-ikel huwa magħruf sewwa. Madankollu, biex tesiġi li l-ingredjent allerġeniku jkun dikjarat 
għal kull ingredjent fil-prodott meta l-preżenza tal-allerġen tkun diġà ddikjarata, tkun 
estensjoni ta’ rekwiżiti eżistenti. Din il-miżura tgħabbi piżijiet fuq l-industrija tal-UE 
mingħajr ma tipprovdi protezzjoni addizzjonali lill-konsumaturi li jbatu bl-allerġija. 

Emenda 200
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn diversi ingredjenti jew għajnuniet 
għall-ipproċessar ta' xi ikel joriġinaw 
minn sustanza jew prodott uniku elenkat 
fl-Anness II, it-tikkettjar għandu 
jagħmilha ċara għal kull ingredjent jew 
għajnuna għall-ipproċessar ikkonċernata.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evitar ta’ lista twila ta’ ingredjenti b’repetizzjoni ta’ allerġeni, b’mod partikolari fejn prodott 
ikun fih addittivi u ingredjenti li ġejjin mill-istess allerġen. Assigurazzjoni li d-
dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar tal-allerġeni jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni eżistenti 
dwar l-allerġeni. 
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Emenda 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn diversi ingredjenti jew għajnuniet 
għall-ipproċessar ta' xi ikel joriġinaw 
minn sustanza jew prodott uniku elenkat 
fl-Anness II, it-tikkettjar għandu 
jagħmilha ċara għal kull ingredjent jew 
għajnuna għall-ipproċessar ikkonċernata.

imħassar

Or. en

Emenda 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-indikazzjoni tad-dettalji msemmijin fil-
punt (c) tal-Artikolu 9(1) m'għandhiex tkun 
meħtieġa f'każijiet fejn l-isem tal-ikel 
jirreferi b'mod ċar għas-sustanza jew għall-
prodott kkonċernat.

L-indikazzjoni tad-dettalji msemmijin fil-
punt (c) tal-Artikolu 9(1) m’għandhiex 
tkun meħtieġa f’każijiet fejn:

a. l-isem tal-ikel jirreferi b’mod ċar għas-
sustanza jew għall-prodott kkonċernat.

b. l-ingredjenti elenkati fl-Anness 2 li 
minnhom toriġina sustanza tkun diġà 
inkluża fil-lista tal-ingredjenti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm problemi bid-dispożizzjoni tal-Artikolu 21.1 sub 3 kif imfassla mill-Kunsill billi, 
jiddependi mit-tip ta’ prodott, dan jirriżulta f’lista twila ħafna ta’ ingredjenti b’repetizzjoni 
ta’ allerġeni, b’mod partikolari fejn prodott ikun fih addittivi u ingredjenti ġejjin mill-istess 
allerġen. 
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Emenda 203
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-indikazzjoni tad-dettalji msemmijin fil-
punt (c) tal-Artikolu 9(1) m'għandhiex tkun 
meħtieġa f'każijiet fejn l-isem tal-ikel 
jirreferi b'mod ċar għas-sustanza jew għall-
prodott kkonċernat.

L-indikazzjoni tad-dettalji msemmijin fil-
punt (c) tal-Artikolu 9(1) m’għandhiex 
tkun meħtieġa f’każijiet fejn:

(a) l-isem tal-ikel jirreferi b’mod ċar għas-
sustanza jew għall-prodott kkonċernat.

(b) l-ingredjenti elenkati fl-Anness 2 li 
minnhom toriġina sustanza tkun diġà 
inkluża fil-lista tal-ingredjenti.

Or. en

Emenda 204
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-indikazzjoni tad-dettalji msemmijin fil-
punt (c) tal-Artikolu 9(1) m'għandhiex tkun 
meħtieġa f'każijiet fejn l-isem tal-ikel 
jirreferi b'mod ċar għas-sustanza jew għall-
prodott kkonċernat.

L-indikazzjoni tad-dettalji msemmijin fil-
punt (c) tal-Artikolu 9(1) m’għandhiex 
tkun meħtieġa f’każijiet fejn:

a. l-isem tal-ikel jirreferi b’mod ċar għas-
sustanza jew għall-prodott kkonċernat.
b. l-ingredjenti elenkati fl-Anness 2 li 
minnhom toriġina sustanza tkun diġà 
inkluża fil-lista tal-ingredjenti 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Evitar ta’ lista twila ta’ ingredjenti b’repetizzjoni ta’ allerġeni, b’mod partikolari fejn prodott 
ikun fih addittivi u ingredjenti li ġejjin mill-istess allerġen. Assigurazzjoni li d-
dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar tal-allerġeni jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni eżistenti 
dwar l-allerġeni. 

Emenda 205
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Sabiex tkun żgurata informazzjoni aħjar 
lill-konsumatur u biex jittieħed kont tal-
progress xjentifiku u l-għarfien tekniku l-
aktar reċenti, il-Kummissjoni għandha 
tirrieżamina b'bod sistematiku u, meta 
jkun meħtieġ, taġġorna l-lista fl-Anness II 
permezz ta' atti ddelegati, taħt l-Artikolu 49 
u suġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati 
fl-Artikoli 50, 51 u 52.

2. Sabiex tkun żgurata informazzjoni aħjar 
lill-konsumaturi u biex jittieħed kont tal-
progress xjentifiku u l-għarfien tekniku l-
aktar reċenti, il-Kummissjoni għandha 
teżamina mill-ġdid b’mod sistematiku u, 
meta jkun meħtieġ, taġġorna l-lista fl-
Anness II permezz ta’ atti ddelegati, taħt l-
Artikolu 49.

Fejn għal raġunijiet imperattivi ta’ 
urġenza hekk jitolbu, għandha tapplika l-
proċedura provduta fl-Artikolu 52 għal 
atti ddelegati skont dan l-Artikolu. 

Or. en

Emenda 206
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a) f’unitajiet tal-massa u/jew volum fil-
każ ta’ prodotti semilikwidi jew viskużi 

Or. en
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Emenda 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a) f’unitajiet tal-massa u/jew volum fil-
każ ta’ prodotti semilikwidi jew viskużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-leġiżlazzjoni attwali tal-użin u l-kejl, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu kif għandhom 
jingħataw l-espressjonijiet tal-kwantità netta bil-volum u/jew bil-piż għall-prodotti 
semilikwidi jew viskużi. Huwa importanti li tinżamm il-flessibilità attwali fl-espressjoni tal-
kwantità bil-volum u/jew bil-piż għall-prodotti semilikwidi jew viskużi. 

Emenda 208
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a)  f’unitajiet tal-massa u/jew volum fil-
każ ta’ prodotti semilikwidi jew viskużi 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm il-flessibilità attwali li l-Istati Membri għandhom biex jiddeċiedu 
l-espressjoni tal-kwantità bil-volum u/jew bil-piż għall-prodotti semilikwidi jew viskużi. 

Emenda 209
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Sabiex ikun żgurat fehim aħjar mill-
konsumatur tal-informazzjoni dwar l-ikel 
fuq it-tikketta, il-Kummissjoni tista' 
tistabbilixxi għal ċertu ikel speċifikat, 
permezz ta' atti ddelegati, taħt l-Artikolu 49 
u suġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati 
fl-Artikoli 50 u 51, metodu differenti ta' 
espressjoni tal-kwalità netta minn dak 
stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

2. Sabiex ikun żgurat fehim aħjar mill-
konsumatur tal-informazzjoni dwar l-ikel 
fuq it-tikketta, il-Kummissjoni tista’
tistabbilixxi għal ċertu ikel speċifikat, 
permezz ta’ atti ddelegati, taħt l-Artikolu 
49, metodu differenti ta’ espressjoni tal-
kwantità netta minn dak stabbilit fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 210
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Sabiex tkun żgurata applikazzjoni 
uniformi fil-mod li bih tkun indikata d-data 
ta' durabbiltà minima msemmija fil-punt 
1(c) talAnness X, il-Kummissjoni tista' 
tadotta, f'konformità mal-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 46(2), 
regoli implimentattivi f'dan ir-rigward.

3. Sabiex tkun żgurata applikazzjoni 
uniformi fil-mod li bih tkun indikata d-data 
ta’ durabbiltà minima msemmija fil-punt 
1(c) tal-Anness X, il-Kummissjoni tista’
tadotta, f’konformità mal-proċedura 
eżaminatorja msemmija fl-Artikolu 46(2), 
atti implimentattivi li jistabbilixxu regoli 
implimentattivi f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2  

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-
post ta' provenjenza għandu jkun 
obbligatorju:

2. Indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-
post ta’ provenjenza għandu jkun 
obbligatorju:
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(a) fejn in-nuqqas ta' din l-indikazzjoni 
jista’ jiżgwida lill-konsumatur fir-rigward 
tal-pajjiż veru tal-oriġini jew il-post veru 
ta' provenjenza tal-ikel, b'mod partikolari 
jekk l-informazzjoni li jkun hemm mal-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' b'xi mod 
ieħor timplika li l-ikel għandu pajjiż 
differenti tal-oriġini jew post differenti ta' 
provenjenza;

(a) fejn in-nuqqas ta’ din l-indikazzjoni 
jista’ jiżgwida lill-konsumatur fir-rigward 
tal-pajjiż veru tal-oriġini jew il-post veru 
ta’ provenjenza tal-ikel, b’mod partikolari 
jekk l-informazzjoni li jkun hemm mal-ikel 
jew it-tikketta b’mod globali tista’ b’xi 
mod ieħor timplika li l-ikel għandu pajjiż 
differenti tal-oriġini jew post differenti ta’
provenjenza;

(b) għal-laħam, li jaqa' taħt il-kodiċijiet 
tan-Nomenklatura Magħquda (“NM”) 
elenkati fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta' 
dan il-punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi 
msemmijin fil-paragrafu 6.

(b) għal-laħam, li jaqa’ taħt il-kodiċijiet 
tan-Nomenklatura Magħquda (“NM”) 
elenkati fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta’
dan il-punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi 
msemmijin fil-paragrafu 6.

(b a)  għal prodotti tal-ħalib;
(bb) għal frott u ħaxix frisk;
(bc) għal prodotti oħra ta’ ingredjent 
wieħed; u 
(bd) laħam, tjur u ħut meta użti bħala 
ingredjenti f’ikel ipproċessat. 
Fejn hemm raġunijiet li jagħmluha 
imprattikabbli biex titwaħħal it-tikketta 
tal-pajjiż tal-oriġini, tista’ minflok 
tingħata d-dikjarazzjoni li ġejja: “Ta’ 
oriġini mhux speċifikata”. 

Or. en

Emenda 212
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-
post ta' provenjenza għandu jkun 
obbligatorju:

2. Indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-
post ta’ provenjenza għandu jkun 
obbligatorju għal:

Or. it
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Emenda 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew 
tal-post ta' provenjenza għandu jkun 
obbligatorju:

2. Indikazzjoni tal-pajjiż jew tal-post ta’
provenjenza għandu jkun obbligatorju:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jaqbel mal-bidla tad-definizjoni tal-“post ta’ provenjenza”, kif maqbul fl-ewwel qari tal-
PE, u jevita milli jinbiegħu prodotti bħala li joriġinaw fil-pajjiż fejn dawn “ikunu għaddew 
mill-aħħar ipproċessar sustanzjali ekonomikament iġġustifikat tagħhom” (bħaż-żieda ta’ 
tiżjin lil prodott). 

Emenda 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – inċiż 1 (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

- Fejn hemm raġunijiet li jagħmluha 
imprattikabbli biex titwaħħal it-tikketta 
tal-pajjiż tal-oriġini jew post ta’ 
provenjenza għal laħam, tjur u ħut f’ikel 
ipproċessat, tista’ minflok tingħata d-
dikjarazzjoni li ġejja: ‘ta’ oriġini mhux 
speċifikata’. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk fabbrikant jagħżel li jagħmel użu minn fornituri differenti jista’ ma jkunx possibbli li 
titwaħħal tikketta tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-post ta’ provenjenza
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Emenda 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għal-laħam u t-tjur, il-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post ta’ provenjenza jista’ jingħata 
bħala post wieħed għall-annimali biss fejn 
l-annimali jkunu twieldu, trabbew u 
nqatlu fl-istess pajjiż jew post. F’każijiet 
oħra għandha tingħata l-informazzjoni 
fuq il-postijiet differenti tat-twelid, tat-
trobbija u tal-qatla. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.

Emenda 216
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu  (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għal-laħam u t-tjur, il-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post ta’ provenjenza jista’ jingħata 
bħala post wieħed għall-annimali biss fejn 
l-annimali jkunu twieldu, trabbew u 
nqatlu fl-istess pajjiż jew post. F’każijiet 
oħra għandha tingħata l-informazzjoni 
fuq il-postijiet differenti tat-twelid, tat-
trobbija u tal-qatla. 
Fejn hemm raġunijiet li jagħmluha 
imprattikabbli biex titwaħħal it-tikketta 
tal-pajjiż tal-oriġini, tista’ minflok 
tingħata d-dikjarazzjoni li ġejja: “Ta’ 
oriġini mhux speċifikata”. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn hemm raġunijiet li jagħmluha 
imprattikabbli biex titwaħħal it-tikketta 
tal-pajjiż tal-oriġini, tista’ minflok 
tingħata d-dikjarazzjoni li ġejja: “Ta’ 
oriġini mhux speċifikata”. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari. 

Emenda 218
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

a) fejn in-nuqqas ta' din l-indikazzjoni
jista’ jiżgwida lill-konsumatur fir-rigward 
tal-pajjiż veru tal-oriġini jew il-post veru 
ta' provenjenza tal-ikel, b'mod partikolari 
jekk l-informazzjoni li jkun hemm mal-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' b'xi mod 
ieħor timplika li l-ikel għandu pajjiż 
differenti tal-oriġini jew post differenti ta' 
provenjenza;

a) – laħam,

– tjur,
– ħalib u prodotti tal-ħalib,
– prodotti oħra b’ingredjent wieħed,
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–  laħam, tjur u ħut meta użati bħala 
ingredjent f’ikel ipproċessat.
Għal-laħam u t-tjur, il-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post ta’ provenjenza jista’ jingħata 
bħala post wieħed għall-annimali biss fejn 
l-annimali jkunu twieldu, trabbew u 
nqatlu fl-istess pajjiż jew post. F’każijiet 
oħra għandha tingħata l-informazzjoni 
fuq il-postijiet differenti tat-twelid, tat-
trobbija u tal-qatla. 
Għall-ikel ieħor kollu, il-pajjiż jew il-post 
ta’ provenjenza għandu jiġi indikat fejn 
in-nuqqas jista’ jiżgwida lill-konsumatur 
fir-rigward tal-pajjiż veru jew il-post veru 
ta’ provenjenza tal-ikel, b’mod partikolari 
jekk l-informazzjoni li jkun hemm mal-ikel 
jew it-tikketta b’mod globali tista’ b’xi
mod ieħor timplika li l-ikel għandu pajjiż 
differenti jew post differenti ta’
provenjenza; f’każi bħal dawn l-
indikazzjoni għandha tkun konformi mar-
regoli stabbiliti fl-Artikolu 49 u suġġetta 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 
50 u 51. 

Or. it

Ġustifikazzjoni
Ara Emendi 101 u 328 fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) fejn in-nuqqas ta' din l-indikazzjoni 
jista’ jiżgwida lill-konsumatur fir-rigward 
tal-pajjiż veru tal-oriġini jew il-post veru 
ta' provenjenza tal-ikel, b'mod partikolari 
jekk l-informazzjoni li jkun hemm mal-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' b'xi mod 
ieħor timplika li l-ikel għandu pajjiż 
differenti tal-oriġini jew post differenti ta' 

(a) fejn in-nuqqas ta’ din l-indikazzjoni 
jista’ jiżgwida lill-konsumatur fir-rigward 
tal-oriġini veru tal-ikel, b’mod partikolari 
jekk l-informazzjoni li jkun hemm mal-ikel 
jew it-tikketta b’mod globali tista’ b’xi 
mod ieħor timplika li l-ikel għandu pajjiż 
differenti jew post differenti ta’
provenjenza;
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provenjenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jaqbel mal-bidla tad-definizjoni tal-“post ta’ provenjenza”, kif maqbul fl-ewwel qari tal-
PE, u jevita milli jinbiegħu prodotti bħala li joriġinaw fil-pajjiż fejn dawn “ikunu għaddew 
mill-aħħar ipproċessar sustanzjali ekonomikament iġġustifikat tagħhom” (bħaż-żieda ta’ 
tiżjin lil prodott). 

Emenda 220
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

b) għal-laħam, li jaqa' taħt il-kodiċijiet 
tan-Nomenklatura Magħquda (“NM”) 
elenkati fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta' 
dan il-punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi 
msemmijin fil-paragrafu 6.

imħassar

Or. it

Emenda 221
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

b) għal-laħam, li jaqa' taħt il-kodiċijiet 
tan-Nomenklatura Magħquda (“NM”) 
elenkati fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta' 
dan il-punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi 
msemmijin fil-paragrafu 6.

imħassar

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Indikazzjoni obbligatorja tal-post ta’ provenjenza jew tal-pajjiż tal-oriġini tal-laħam tal-
majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur joħloq piżijiet amministrattivi bla bżonn għall-
operaturi. Ir-regoli preżenti tat-tikkettjar, li jiddikjaraw li l-oriġini jista’ jkun indikat b’mod 
volontarju sakemm it-tħollija barra ta’ din l-informazzjoni ma tiżgwidax b’mod serju lill-
konsumaturi rigward l-oriġini reali tal-ikel, għandhom jinżammu. 

Emenda 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) għal-laħam, li jaqa' taħt il-kodiċijiet 
tan-Nomenklatura Magħquda (“NM”) 
elenkati fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta' 
dan il-punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi 
msemmijin fil-paragrafu 6.

(b) għal-laħam kollu u t-tjur; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi huma mħassbin dwar il-benesseri tal-annimali u l-implikazzjonijiet ambjentali 
għal-laħam kollu, mhux sempliċiment xi kategoriji. 

Emenda 223
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) għal-laħam, li jaqa' taħt il-kodiċijiet 
tan-Nomenklatura Magħquda (“NM”) 
elenkati fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta' 
dan il-punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi
msemmijin fil-paragrafu 6.

(b) - laħam;

- tjur;
- prodotti tal-ħalib;
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- frott u ħaxix frisk;
- prodotti oħra ta’ ingredjent wieħed; u 
- laħam, tjur u ħut meta użti bħala 
ingredjenti f’ikel ipproċessat. 
Għal-laħam u t-tjur, il-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post ta’ provenjenza jista’ jingħata 
bħala post wieħed għall-annimali biss fejn 
l-annimali jkunu twieldu, trabbew u 
nqatlu fl-istess pajjiż jew post. F’każijiet 
oħra għandha tingħata l-informazzjoni 
fuq il-postijiet differenti tat-twelid, tat-
trobbija u tal-qatla. 
Fejn hemm raġunijiet li jagħmluha 
imprattikabbli biex titwaħħal it-tikketta 
tal-pajjiż tal-oriġini, tista’ minflok 
tingħata d-dikjarazzjoni li ġejja: “Ta’ 
oriġini mhux speċifikata”. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel qari - Emenda 101 + 328

Emenda 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

b) għal-laħam, li jaqa' taħt il-kodiċijiet tan-
Nomenklatura Magħquda (“NM”) elenkati 
fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta' dan il-
punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi 
msemmijin fil-paragrafu 6.

b) għal-laħam, li jaqa’ taħt il-kodiċijiet tan-
Nomenklatura Magħquda (“NM”) elenkati 
fl-Anness XI.

Or. fr
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Emenda 225
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) għal-laħam, li jaqa' taħt il-kodiċijiet 
tan-Nomenklatura Magħquda (“NM”) 
elenkati fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta' 
dan il-punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi 
msemmijin fil-paragrafu 6.

(b) għal laħam kollu u t-tjur;

Or. en

Emenda 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) għal-laħam, li jaqa' taħt il-kodiċijiet 
tan-Nomenklatura Magħquda (“NM”) 
elenkati fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta' 
dan il-punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi 
msemmijin fil-paragrafu 6.

(b) għal-laħam, li jaqa’ taħt il-kodiċijiet 
tan-Nomenklatura Magħquda (“NM”) 
elenkati fl-Anness XI. L-applikazzjoni ta’
dan il-punt għandha tkun suġġetta għall-
adozzjoni tar-regoli implimentattivi 
msemmijin fil-paragrafu 5.

Or. en

Emenda 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a) għal laħam, tjur u ħut meta jintużaw 
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bħala ingredjent f’ikel ipproċessat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumaturi jkunu jafu minn fejn jiġi l-laħam, inkluż meta l-laħam ikun 
użat f’ikel ipproċessat. Inkella jistgħu jkunu żgwidati ħafna l-konsumaturi li jistgħu jassumu li 
minħabba li l-prodott ipproċessat joriġina minn ċertu post il-laħam irid joriġina mill-istess 
post, meta dan jista’ ma jkun qatt il-każ. Ħafna konsumaturi huma konxji ħafna mill-benesseri 
tal-annimali u mill-impatt ambjentali tal-ġarr tal-laħam għal distanzi twal u għalhekk din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli. 

Emenda 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

b a) ingrejenti li jirrappreżentaw aktar 
minn 50% ta’ ikel. 
L-applikazzjoni tal-punti (b) u (c) hija 
suġġetta għall-adozzjoni tar-regoli 
implimentattivi msemmijin fil-paragrafu 
6. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi assigurat li l-konsumaturi jkunu infurmati b’mod adegwat, għandu jkun obbligatorju 
li jkun indikat l-oriġini ta’ ingredjent li jammonta għal 50% jew aktar tal-piż totali ta’ oġġett 
tal-ikel manifatturat. Dan ikun japplika għal għadd kbir ta’ prodotti, inklużi l-prodotti 
magħmulin minn ingredjent wieħed. 

Emenda 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a) għal prodotti tal-ħalib;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.

Emenda 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b b) għal frott u ħaxix frisk;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.

Emenda 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b c) għal prodotti oħra b’ingredjent 
wieħed;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.
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Emenda 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b d (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b d) għal laħam, tjur u ħut meta jintużaw 
bħala ingredjent f’ikel ipproċessat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.

Emenda 233
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a) għal prodotti tal-ħalib;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 234
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b b (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b b) għal frott u ħaxix frisk;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 235
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b c) prodotti oħra b’ingredjent wieħed; u 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. 

Emenda 236
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b d (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b d) laħam, tjur u ħut meta jintużaw 
bħala ingredjent f’ikel ipproċessat. 

Or. en
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Emenda 237
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a) sakemm dan ir-rekwiżit ma 
jipperikolax bla bżonn il-prattiki eżistenti 
tal-produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u 
l-esportazzjoni tal-ikel; speċjalment fil-
kuntest tal-kummerċ transkonfinali bejn 
Stati Membri 

Or. en

Emenda 238
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fejn jingħata l-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza tal-ikel u fejn dan ma 
jkunx l-istess bħal dak tal-ingredjent 
primarju tiegħu:

imħassar

a) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
kkonċernat għandu jingħata wkoll; jew
b) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
għandu jiġi indikat bħala differenti minn
dak tal-ikel.
L-applikazzjoni ta dan il-paragrafu 
għandha tkun suġġetta għall-adozzjoni 
tar-regoli implimentattivi msemmijin fil-
paragrafu 6.

Or. it



PE460.950v01-00 78/164 AM\861438MT.doc

MT

Emenda 239
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fejn jingħata l-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza tal-ikel u fejn dan ma 
jkunx l-istess bħal dak tal-ingredjent 
primarju tiegħu:

imħassar

a) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
kkonċernat għandu jingħata wkoll; jew
b) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
għandu jiġi indikat bħala differenti minn 
dak tal-ikel.
L-applikazzjoni ta dan il-paragrafu 
għandha tkun suġġetta għall-adozzjoni 
tar-regoli implimentattivi msemmijin fil-
paragrafu 6.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

F’xi każijiet mhux dejjem huwa possibbli li tindika pajjiż tal-oriġini minħabba li l-kontenut 
tan-nutrijent tal-prodott jista’ jiġi minn pajjiżi differenti fl-istess ħin u jinbidel kuljum. Ir-
regoli eżistenti jistipulaw li l-oriġini jista’ jiġi indikat b’mod volontarju sakemm it-tħollija 
barra ta’ din l-informazzjoni tiżgwida b’mod serju lill-konsumaturi rigwards l-oriġini attwali 
tal-ikel. 

Emenda 240
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fejn jingħata l-pajjiż tal-oriġini jew il- imħassar
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post ta' provenjenza tal-ikel u fejn dan ma 
jkunx l-istess bħal dak tal-ingredjent 
primarju tiegħu:
a) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
kkonċernat għandu jingħata wkoll; jew
b) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
għandu jiġi indikat bħala differenti minn 
dak tal-ikel.
L-applikazzjoni ta dan il-paragrafu 
għandha tkun suġġetta għall-adozzjoni 
tar-regoli implimentattivi msemmijin fil-
paragrafu 6.

Or. es

Emenda 241
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn jingħata l-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza tal-ikel u fejn dan ma 
jkunx l-istess bħal dak tal-ingredjent 
primarju tiegħu:

imħassra

(a) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
kkonċernat għandu jingħata wkoll; jew
(b) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
għandu jiġi indikat bħala differenti minn 
dak tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-Parlament fl-ewwel qari (Emenda 172). Ma teżisti l-ebda ħtieġa 
ġustifikata biex jiġu estiżi r-rekwiżiti għat-tikkettjar tal-oriġini għall-ingredjenti primarji, u l-
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introduzzjoni tagħha tirriżulta f’ħafna problemi imprattikabbli għall-operaturi tan-negozju 
tal-ikel. 

Emenda 242
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn jingħata l-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza tal-ikel u fejn dan ma 
jkunx l-istess bħal dak tal-ingredjent 
primarju tiegħu:

imħassra

(a) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
kkonċernat għandu jingħata wkoll; jew
(b) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
għandu jiġi indikat bħala differenti minn 
dak tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 172 kif adottata mill-Parlament fl-ewwel qari. Il-ħtieġa għar-rekwiżiti għat-tikkettjar
tal-oriġini għal prodotti primarji mhix ġustifikata, dan jirriżulta f’inkonvenjenzi għall-
operaturi tan-negozju tal-ikel u dan jagħmel ħsara lis-simplifikazzjoni, liċ-ċarezza u lill-
konsistenza.

Emenda 243
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn jingħata l-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza tal-ikel u fejn dan ma 
jkunx l-istess bħal dak tal-ingredjent 

imħassra
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primarju tiegħu:
(a) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
kkonċernat għandu jingħata wkoll; jew
(b) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju
għandu jiġi indikat bħala differenti minn 
dak tal-ikel.

Or. en

Emenda 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn jingħata l-pajjiż tal-oriġini jew il-post 
ta' provenjenza tal-ikel u fejn dan ma jkunx 
l-istess bħal dak tal-ingredjent primarju 
tiegħu:

Fejn jingħata l-pajjiż jew post ta’
provenjenza tal-ikel u fejn dan ma jkunx l-
istess bħal dak tal-ingredjent primarju 
tiegħu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jaqbel mal-bidla tad-definizjoni tal-“post ta’ provenjenza”, kif maqbul fl-ewwel qari tal-
PE, u jevita milli jinbiegħu prodotti bħala li joriġinaw fil-pajjiż fejn dawn “ikunu għaddew 
mill-aħħar ipproċessar sustanzjali ekonomikament iġġustifikat tagħhom” (bħaż-żieda ta’ 
tiżjin lil prodott). 

Emenda 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju

(a) il-pajjiż jew il-post ta’ provenjenza tal-
ingredjent primarju kkonċernat għandu 
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kkonċernat għandu jingħata wkoll; jew jingħata wkoll; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jaqbel mal-bidla tad-definizjoni tal-“post ta’ provenjenza”, kif maqbul fl-ewwel qari tal-
PE, u jevita milli jinbiegħu prodotti bħala li joriġinaw fil-pajjiż fejn dawn “ikunu għaddew 
mill-aħħar ipproċessar sustanzjali ekonomikament iġġustifikat tagħhom” (bħaż-żieda ta’ 
tiżjin lil prodott).

Emenda 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

a a) It-tqegħid fuq it-tikketta tal-isem jew 
l-indirizz tal-operatur tan-negozju tal-ikel 
m’għandux jikkostitwixxi indikazzjoni tal-
pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’ 
provenjenza tal-oġġett tal-ikel konċernat; 

Or. fr

Emenda 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju għandu 
jiġi indikat bħala differenti minn dak tal-
ikel.

(b) il-pajjiż jew il-post ta’ provenjenza tal-
ingredjent primarju għandu jiġi indikat 
bħala differenti minn dak tal-ikel.

Or. en



AM\861438MT.doc 83/164 PE460.950v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Dan jaqbel mal-bidla tad-definizjoni tal-“post ta’ provenjenza”, kif maqbul fl-ewwel qari tal-
PE, u jevita milli jinbiegħu prodotti bħala li joriġinaw fil-pajjiż fejn dawn “ikunu għaddew 
mill-aħħar ipproċessar sustanzjali ekonomikament iġġustifikat tagħhom” (bħaż-żieda ta’ 
tiżjin lil prodott). 

Emenda 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-applikazzjoni ta dan il-paragrafu 
għandha tkun suġġetta għall-adozzjoni tar-
regoli implimentattivi msemmijin fil-
paragrafu 6.

L-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu 
għandha tkun suġġetta għall-adozzjoni tar-
regoli implimentattivi msemmijin fil-
paragrafu 5.

Or. en

Emenda 249
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Sa ħames snin mid-data tal-
applikazzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 2, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sabiex tiġi evalwata l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-
post ta' provenjenza għall-prodotti 
msemmijin f’dak il-punt.

imħassar

Or. it
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Emenda 250
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Sa ħames snin mid-data tal-
applikazzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 2, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sabiex tiġi evalwata l-indikazzjoni 
obbligatorja tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-
post ta' provenjenza għall-prodotti 
msemmijin f’dak il-punt.

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tat-tikkettjar preżenti, li jindikaw li l-oriġini jista’ jiġi indikat b’mod volontarju 
sakemm it-tħollija barra ta’ din l-informazzjoni tiżgwida b’mod serju lill-konsumaturi 
rigwards l-oriġini attwali tal-ikel, għandhom jinżammu.  

Emenda 251
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Sa ....39 , l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapporti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill fir-rigward tal-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-
oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal:

imħassar

a) tipi oħra ta' laħam barra ċ-ċanga u 
barra dawk imsemmijin fil-punt (b) tal-
paragrafu 2;
b) ħalib;
c) ħalib użat bħala ingredjent fi prodotti 
tal-ħalib;
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d) laħam użat bħala ingredjent;
e) ikel mhux ipproċessat;
f) prodott b'ingredjent wieħed;
g) ingredjenti li jirrappreżentaw aktar 
minn 50 % tal-ikel.
Dawk ir-rapporti għandhom jieħdu kont 
tal-ħtieġa għall-konsumaturi li jkunu 
informati, tal-fattibbiltà li tingħata l-
indikazzjoni obbligatorja msemmija fl-
ewwel subparagrafu u ta’ analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta' 
tali miżuri, inklużi l-impatt legali fuq is-
suq intern u l-impatt fuq il-kummerċ 
internazzjonali.
Il-Kummissjoni tista' takkumpanja dawk 
ir-rapporti bi proposti biex jiġu modifikati 
d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni.
__________________
39. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data tliet snin 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. it

Emenda 252
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Sa …39 l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapporti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill fir-rigward tal-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-
oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal:

imħassar

a) tipi oħra ta' laħam barra ċ-ċanga u 
barra dawk imsemmijin fil-punt (b) tal-
paragrafu 2;
b) ħalib;
c) ħalib użat bħala ingredjent fi prodotti 
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tal-ħalib;
d) laħam użat bħala ingredjent;
e) ikel mhux ipproċessat;
f) prodott b'ingredjent wieħed;
g) ingredjenti li jirrappreżentaw aktar 
minn 50 % tal-ikel.
Dawk ir-rapporti għandhom jieħdu kont 
tal-ħtieġa għall-konsumaturi li jkunu
informati, tal-fattibbiltà li tingħata l-
indikazzjoni obbligatorja msemmija fl-
ewwel subparagrafu u ta’ analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta' 
tali miżuri, inklużi l-impatt legali fuq is-
suq intern u l-impatt fuq il-kummerċ 
internazzjonali.
Il-Kummissjoni tista' takkumpanja dawk 
ir-rapporti bi proposti biex jiġu modifikati 
d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni.
__________________
39. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data tliet snin 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Trid tingħata attenzjoni biex ikun żgurat li t-tikkettjar obbligatorju dwar l-oriġini u l-
provenjenza tal-laħam tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur ma jkunx jista’ jiġi 
interpretat bħala tikkettjar dwar il-kwalità. L-istess japplika għall-ħalib fi prodotti tal-ħalib u 
l-prodotti l-oħra msemmijin. Dan seta’ kien prodott fi kwalunkwe Stat Membru, l-ikel irid 
ikun ta’ kwalità għolja ħafna fl-UE kollha. Tikkettjar obbligatorju tal-oriġini se jżid piżijiet 
amministrattivi fuq in-negozji.

Emenda 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Sa …39 , l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapporti lill-Parlament 

imħassar
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Ewropew u lill-Kunsill fir-rigward tal-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-
oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal:
(a) tipi oħra ta' laħam barra ċ-ċanga u 
barra dawk imsemmijin fil-punt (b) tal-
paragrafu 2;
(b) ħalib;
(c) ħalib użat bħala ingredjent fi prodotti 
tal-ħalib;
(d) laħam użat bħala ingredjent;
(e) ikel mhux ipproċessat;
(f) prodott b'ingredjent wieħed;
(g) ingredjenti li jirrappreżentaw aktar 
minn 50 % tal-ikel.
Dawk ir-rapporti għandhom jieħdu kont 
tal-ħtieġa għall-konsumaturi li jkunu 
informati, tal-fattibbiltà li tingħata l-
indikazzjoni obbligatorja msemmija fl-
ewwel subparagrafu u ta’ analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta' 
tali miżuri, inklużi l-impatt legali fuq is-
suq intern u l-impatt fuq il-kummerċ 
internazzjonali.
Il-Kummissjoni tista' takkumpanja dawk 
ir-rapporti bi proposti biex jiġu modifikati 
d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni.
__________________
39. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data tliet snin 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 254
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sa …39 , l-Kummissjoni għandha imħassra
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tippreżenta rapporti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill fir-rigward tal-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-
oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal:
(a) tipi oħra ta' laħam barra ċ-ċanga u 
barra dawk imsemmijin fil-punt (b) tal-
paragrafu 2;
(b) ħalib;
(c) ħalib użat bħala ingredjent fi prodotti 
tal-ħalib;
(d) laħam użat bħala ingredjent;
(e) ikel mhux ipproċessat;
(f) prodott b'ingredjent wieħed;
(g) ingredjenti li jirrappreżentaw aktar 
minn 50 % tal-ikel.
__________________
39. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data tliet snin 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sa …39 , l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapporti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill fir-rigward tal-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-
oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal:

Sa …39 , il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapporti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill fir-rigward tal-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż jew tal-
post ta’ provenjenza għal:

__________________
39. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data tliet snin 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

39. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data tliet snin 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jaqbel mal-bidla tad-definizjoni tal-“post ta’ provenjenza”, kif maqbul fl-ewwel qari tal-
PE, u jevita milli jinbiegħu prodotti bħala li joriġinaw fil-pajjiż fejn dawn “ikunu għaddew 
mill-aħħar ipproċessar sustanzjali ekonomikament iġġustifikat tagħhom” (bħaż-żieda ta’ 
tiżjin lil prodott). 

Emenda 256
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(h) Whisky

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Whisky mibjugħ fl-UE normalment għandu t-tikketta tal-pajjiż tal-oriġini tiegħu u l-
konsumaturi jagħtu ħafna importanza lil din l-informazzjoni. Madankollu, uħud mill-Whiskys 
ma jġibux indikazzjonijiet tal-oriġini iżda jużaw mezzi oħra ta’ tikkettjar biex jissuġġerixxu li 
huma joriġinaw f’wieħed mill-akbar pajjiżi li jipproduċu l-Whisky meta dan mhux minnu. 
Għalhekk huwa xieraq li l-Whisky jkun inkluż fil-lista tal-prodotti tal-ikel li se jkunu evalwati 
mill-Kummissjoni biex jiġi deċiż jekk għandux jiġi introdott jew le tikkettjar obbligatorju tal-
pajjiż tal-oriġini. 

Emenda 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt f 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

f) prodott b'ingredjent wieħed; imħassar

Or. fr
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Emenda 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt g 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

g) ingredjenti li jirrappreżentaw aktar 
minn 50 % tal-ikel.

imħassar

Or. fr

Emenda 259
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dawk ir-rapporti għandhom jieħdu kont 
tal-ħtieġa għall-konsumaturi li jkunu 
informati, tal-fattibbiltà li tingħata l-
indikazzjoni obbligatorja msemmija fl-
ewwel subparagrafu u ta’ analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta' 
tali miżuri, inklużi l-impatt legali fuq is-
suq intern u l-impatt fuq il-kummerċ 
internazzjonali.

Dawk ir-rapporti għandhom jieħdu kont 
tal-ħtieġa għall-konsumaturi li jkunu 
informati, tal-fattibbiltà li tingħata l-
indikazzjoni obbligatorja msemmija fl-
ewwel subparagrafu biex jiġi deċiż dwar 
approċċ ta’ każ b’każ fil-livell ġeoġrafiku 
xieraq, waqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-
prodott konċernat, u ta’ analiżi tal-ispejjeż 
u l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta’ tali 
miżuri, inklużi l-impatt legali fuq is-suq 
intern u l-impatt fuq il-kummerċ 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 260
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dawk ir-rapporti għandhom jieħdu kont Dawk ir-rapporti għandhom jieħdu kont 
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tal-ħtieġa għall-konsumaturi li jkunu 
informati, tal-fattibbiltà li tingħata l-
indikazzjoni obbligatorja msemmija fl-
ewwel subparagrafu u ta’ analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta' 
tali miżuri, inklużi l-impatt legali fuq is-
suq intern u l-impatt fuq il-kummerċ 
internazzjonali.

tal-ħtieġa għall-konsumaturi li jkunu 
informati, tal-fattibbiltà li tingħata l-
indikazzjoni obbligatorja msemmija fl-
ewwel subparagrafu biex jiġi deċiż dwar 
approċċ ta’ każ b’każ fil-livell ġeoġrafiku 
xieraq, waqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-
prodott konċernat, u ta’ analiżi tal-ispejjeż 
u l-benefiċċji tal-introduzzjoni ta’ tali 
miżuri, inklużi l-impatt legali fuq is-suq 
intern u l-impatt fuq il-kummerċ 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għall-informazzjoni dwar l-Ikel għandha tqis il-Pakkett ta’ Kwalità li qed jiġi 
diskuss fil-Kumitat AGRI fil-Parlament Ewropew. Il-Pakkett ta’ Kwalità joħloq bażi legali 
għat-tikkettjar dwar il-post tal-biedja, fil-kuntest tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni. Il-
proposta għall-informazzjoni dwar l-Ikel għandha tqis il-ħolqien ta’ qafas possibbli għall-
pajjiż tal-oriġini u l-post ta’ provenjenza, iżda m’għandux ikun fih tikkettjar tal-ingredjenti, 
kif ukoll allinjament tal-formalizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali. 

Emenda 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3 a (ġdid) L-isem jew l-indirizz tal-
operatur tan-negozju tal-ikel fuq it-
tikketta ma jikkostitwixxix indikazzjoni 
tal-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’ 
provenjenza tal-prodott tal-ikel konċernat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda għandha l-għan li tistabbilixxi koerenza ma’ dak li diġà hu indikat fl-aħħar 
sentenza tal-premessa 31 tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. 
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Emenda 262
János Áder

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5 a (ġdid) L-isem jew l-indirizz tal-
operatur tan-negozju tal-ikel fuq it-
tikketta ma jikkostitwixxix indikazzjoni 
tal-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’ 
provenjenza tal-prodott tal-ikel konċernat. 

Or. en

Emenda 263
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Sa ...40 , il-Kummissjoni għandha 
tadotta, f'konformità mal-proċedura 
regolatorja imsemmija fl-Artikolu 46(2), 
regoli ta’ implimentazzjoni li 
jikkonċernaw l-applikazzjoni tal-punt (b) 
tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u l-
applikazzjoni tal-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu.

imħassar

__________________
40. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data sentejn 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. it

Emenda 264
Marianne Thyssen

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Sa …40 il-Kummissjoni għandha 
tadotta, f'konformità mal-proċedura 
regolatorja imsemmija fl-Artikolu 46(2), 
regoli ta’ implimentazzjoni li 
jikkonċernaw l-applikazzjoni tal-punt (b) 
tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u l-
applikazzjoni tal-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu.

imħassar

__________________
40. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data sentejn 
mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Indikazzjoni obbligatorja tal-post ta’ provenjenza jew tal-pajjiż tal-oriġini tal-laħam tal-
majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur joħloq piżijiet amministrattivi bla bżonn għall-
operaturi. Ir-regoli attwali, li jistipulaw li l-oriġini jista’ jkun indikat b’mod volontarju 
sakemm it-tħollija barra ta’ din l-informazzjoni ma tiżgwidax b’mod serju lill-konsumaturi 
rigward l-oriġini attwali tal-ikel, għandhom jinżammu. L-istess japplika għall-prodotti fl-
Artikolu 5(5).

Emenda 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Sa …40 il-Kummissjoni għandha tadotta, 
f'konformità mal-proċedura regolatorja 
imsemmija fl-Artikolu 46(2), regoli ta’ 
implimentazzjoni li jikkonċernaw l-
applikazzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 2 
ta’ dan l-Artikolu u l-applikazzjoni tal-
paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

6. Sa …40 il-Kummissjoni għandha tadotta, 
f’konformità mal-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 46(2), regoli ta’ 
implimentazzjoni li jikkonċernaw l-
applikazzjoni tal-punti (b) u (c) tal-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u l-
applikazzjoni tal-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu.

__________________ __________________
40 Nota lill-ĠU: daħħal id-data sentejn mid- 40 Nota lill-ĠU: daħħal id-data sentejn mid-
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dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Or. fr

Emenda 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – rilokazzjoni ta’ paragrafu 6 bħala paragrafu 4a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Sa…40 , il-Kummissjoni għandha tadotta, 
f'konformità mal-proċedura regolatorja 
imsemmija fl-Artikolu 46(2), regoli ta’ 
implimentazzjoni li jikkonċernaw l-
applikazzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu u l-applikazzjoni tal-
paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

4a Sa …40 , il-Kummissjoni għandha 
tadotta, f'konformità mal-proċedura 
regolatorja imsemmija fl-Artikolu 46(2), 
regoli ta’ implimentazzjoni li jikkonċernaw 
l-applikazzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 2 
ta’ dan l-Artikolu u l-applikazzjoni tal-
paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

__________________ __________________
40 Nota lill-ĠU: daħħal id-data sentejn mid-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

40 Nota lill-ĠU: daħħal id-data sentejn mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 25 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

25a (ġdid) L-isem jew l-indirizz tal-
operatur tan-negozju tal-ikel fuq it-
tikketta ma jikkostitwixxix indikazzjoni 
tal-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta’ 
provenjenza tal-prodott tal-ikel konċernat. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda għandha l-għan li tiċċara fl-Artikolu 25 dwar it-tikkettjar tal-oriġini dak li diġà 
hu indikat fl-aħħar sentenza tal-premessa 31 tat-test tal-Kunsill. 

Emenda 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 25 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-isem jew l-indirizz tal-operatur tan-
negozju tal-ikel fuq it-tikketta ma 
jikkostitwixxix indikazzjoni tal-pajjiż tal-
oriġini jew il-post ta’ provenjenza tal-
prodott tal-ikel konċernat. 

Or. en

Emenda 269
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, f'konformità mal-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 46(2), tadotta regoli ddettaljati 
dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu għal ċertu ikel.

2. Il-Kummissjoni tista’, f’konformità mal-
proċedura eżaminatorja msemmija fl-
Artikolu 46(2), tadotta atti implimentattivi 
li jippreskrivu regoli ddettaljati dwar l-
implimentazzjoni tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu għal ċertu ikel.

Or. en
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Emenda 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati, zokkor, proteini u melħ.

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

Or. en

Emenda 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati, zokkor, proteini u melħ.

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, zokkor, 
u melħ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn in-nutrijenti u enerġija huma l-aktar importanti għall-konsumaturi u għalhekk jeħtieġ li 
jitpoġġew fuq il-quddiem tal-pakkett.

Emenda 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati, zokkor, proteini u melħ.

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ewwel qari ta’ partijiet mill-Emenda 144 

Emenda 273
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati, zokkor, proteini u melħ.

(b) -ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati, zokkor, proteini, aċidi ta’ 
xaħam trans artifiċjali u melħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-isforzi għal riformulazzjoni naqqsu b’mod sinifikanti l-livelli tat-TFA industrijali 
fl-ikel matul l-aħħar ftit snin, evidenza disponibbli tindika li t-teħid eċċessiv ta’ TFA għandu 
effetti negattivi fuq is-saħħa u jikkontribwixxi biex jiżdied ir-riskju tal-mard tal-qalb. Min-
naħa l-oħra, it-tikkettjar ta’ TFA naturali, prodott fl-ewwel stonku tal-baqra u għalhekk 
preżenti b’mod naturali fil-laħam u l-ħalib, mhux ġustifikat minn perspettiva tas-saħħa 
pubblika.  

Emenda 274
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati, zokkor, proteini u melħ.

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, trans fats 
karboidrati, zokkor, proteini u melħ;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ara emenda 144 mill-ewwel qari
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Emenda 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati, zokkor, proteini u melħ.

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati, zokkor, antiossidanti naturali 
(jiġifieri dawk misjuba fil-materja prima 
oriġinali), proteini u melħ.

Or. it

Emenda 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b a) l-ammonti ta’ proteini, karboidrati u 
xaħmijiet trans. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn in-nutrijenti huma importanti għall-konsumaturi u għalhekk jeħtieġ li jkunu 
obbligatorji fuq il-wara tal-pakkett. 

Emenda 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) xaħmijiet trans; imħassar

Or. en
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Emenda 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) xaħmijiet trans; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun diżgwid kbir għax-xaħmijiet trans li jkunu ttikkettati b’mod volontarju; it-tikkettjar tax-
xaħmijiet trans għandu jkun obbligatorju fuq wara tal-pakkett. 

Emenda 279
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) xaħmijiet trans; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara Emenda għall-Artikolu 29 paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b
u Emenda 146 adottata fl-ewwel qari.

Emenda 280
Esther de Lange

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d a) kolesterol;



PE460.950v01-00 100/164 AM\861438MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kompromess fl-ewwel qari bejn il-Kunsill u l-PE biex ikunu aktar eżawrjenti fit-tikkettjar tan-
nutrijenti fuq bażi volontarja 

Emenda 281
Esther de Lange

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(f a) sodju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kompromess fl-ewwel qari bejn il-Kunsill u l-PE biex ikunu aktar eżawrjenti fit-tikkettjar tan-
nutrijenti fuq bażi volontarja 

Emenda 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

f a) sodju;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sodju jinsab b’mod naturali f’xi ikel u ingredjenti li ma fihomx melħ (il-jogurt u l-ħalib, 
pereżempju). Il-konsumaturi għandhom ikunu kapaċi jsibu kemm hemm sodju f’oġġett tal-ikel. 
L-operaturi għaldaqstant iridu jkunu kapaċi jagħtu kjarifikazzjoni kif ukoll jipprovdu l-
informazzjoni obbligatorja dwar il-melħ.
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Emenda 283
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fejn it-tikkettjar ta' ikel ippakkjat bil-lest 
jipprovdi d-dikjarazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-
informazzjoni dwar il-valur enerġetiku u l-
ammonti ta’ xaħam, saturati, zokkor, u 
melħ tista' tiġi ripetuta fiha.

3. Fejn it-tikkettjar ta’ ikel ippakkjat bil-
lest jipprovdi d-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni msemmija fil-paragrafu 
1, l-informazzjoni dwar il-valur enerġetiku 
u l-ammonti ta’ xaħam, saturati, zokkor, u 
melħ għandha tiġi ripetuta billi tintiża 
skema ta’ tikkettjar simplifikata skont l-
Artikolu 33 paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara Ġustifikazzjoni tal-Emenda għall-Artikolu 33 (3)

Emenda 284
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fejn it-tikkettjar ta' ikel ippakkjat bil-lest 
jipprovdi d-dikjarazzjoni obbligatorja dwar 
in-nutrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-
informazzjoni dwar il-valur enerġetiku u l-
ammonti ta’ xaħam, saturati, zokkor, u 
melħ tista' tiġi ripetuta fiha.

3. Fejn it-tikkettjar ta’ ikel ippakkjat bil-
lest jipprovdi d-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni msemmija fl-Art. 29
paragrafu 1, fil-paragrafu 1, l-
informazzjoni dwar il-valur enerġetiku 
għandha tiġi ripetuta fil-linji viżivi 
prinċipali. Barra minn hekk, l-ammonti 
ta’ xaħam, saturati, zokkor, u melħ jistgħu 
wkoll jiġu ripetuti fiha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar l-enerġija hija l-aktar informazzjoni importanti għall-konsumatur u 
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għalhekk għandha tiġi ripetuta, flimkien mat-tabella tan-nutrizzjoni obbligatorja, fuq 
quddiem tal-pakkett. Barra minn hekk, għandu wkoll ikun possibbli biex jiġu ripetuti b’mod 
volontarju l-aktar nutrijenti importanti (xaħam, saturati, zokkor, melħ) kif ikun hemm bżonn.

Emenda 285
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B’deroga mill-Artikolu 35(1), fejn it-
tikkettjar tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 
16(4) jipprevedi dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, il-kontenut ta' dik id-
dikjarazzjoni jista' jkun limitat biss għall-
valur enerġetiku.

4. B’deroga mill-Artikolu 35(1), fejn it-
tikkettjar tal-prodotti msemmija fl-Artikolu 
16(4) jipprevedi dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, il-kontenut ta’ dik id-
dikjarazzjoni jista’ jkun limitat għall-valur 
enerġetiku u taz-zokkor.

Or. en

Emenda 286
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' 
atti ddelegati, taħt l-Artikolu 49 u suġġetti 
għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 
50 u 51, fatturi ta' konverżjoni għall-
vitamini u l-minerali msemmija fil-punt 1 
ta' Parti A tal-Anness XIII, sabiex ikun 
ikkalkulat il-kontenut ta’ dawn il-vitamini 
u minerali fl-ikel b'mod aktar preċiż. Dawk 
il-fatturi ta' konverżjoni għandhom jiżdiedu 
fl-Anness XIV.

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz 
ta’ atti ddelegati, taħt l-Artikolu 49, fatturi 
ta’ konverżjoni għall-vitamini u l-minerali 
msemmija fil-punt 1 ta’ Parti A tal-Anness 
XIII, sabiex ikun ikkalkulat il-kontenut ta’ 
dawn il-vitamini u minerali fl-ikel b’mod 
aktar preċiż. Dawk il-fatturi ta’
konverżjoni għandhom jiżdiedu fl-Anness 
XIV.

Or. en
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Emenda 287
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni tista', skont il-preċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 46(2), 
tadotta regoli ddettaljati għall-
implimentazzjoni uniformi ta' dan il-
paragrafu fir-rigward tal-preċiżjoni tal-
valuri ddikjarati bħalma huma d-differenzi 
bejn il-valuri ddikjarati u dawk stabbiliti 
matul verifiki uffiċjali.

Il-Kummissjoni tista’, skont il-preċedura 
eżaminatorja msemmija fl-Artikolu 46(2), 
tadotta atti implimentattivi li jippreskrivu
regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni 
uniformi ta’ dan il-paragrafu fir-rigward 
tal-preċiżjoni tal-valuri ddikjarati bħalma 
huma d-differenzi bejn il-valuri ddikjarati u 
dawk stabbiliti matul verifiki uffiċjali.

Or. en

Emenda 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-valur enerġetiku u l-ammont ta'
nutrijenti msemmija fl-Artikolu 29(1) sa 
(2c) għandhom ikunu espressi għal kull 
100g jew għal kull 100ml.

2. Id-“dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
obbligatorja fuq wara tal-pakkett”
għandha tinkludi l-ammont ta’ enerġija 
f’kcal u n-nutrijenti obbligatorji kollha 
msemmija fl-Artikolu 29(1) u fejn xieraq 
in-nutrijenti volontarji msemmijin fl-
Artikolu 29(2).
Dan għandu jiġi espress kif xieraq, fl-ordni 
tal-preżentazzjoni prevista fl-Anness XV, 
kemm kull 100 g/ml kif ukoll kull porzjon. 

Dan għandu jiġi ppreżentat f’forma ta’ 
tabella, bin-numri allinjati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel qari - Emenda 313



PE460.950v01-00 104/164 AM\861438MT.doc

MT

Emenda 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Minbarra l-forma ta' espressjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, il-valur enerġetiku u l-ammonti 
ta’ nutrijenti msemmijin fl-Artikolu 29(1), 
(3), (4) u (5) jista' jiġi espress, kif adatt, 
bħala perċentwal tal-konsum referenzjali 
imsemmi fil-Parti B tal-Anness XIII 
relattivament għal kull 100g jew għal kull 
100ml.

4. Minbarra l-forma ta’ espressjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, il-valur enerġetiku u l-ammonti 
ta’ xaħam, saturati u melħ għandhom jiġu 
espressi bħala perċentwal tal-konsum 
referenzjali imsemmi fil-Parti B tal-Anness 
XIII relattivament għal kull 100g jew għal 
kull 100ml.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur jeħtieġ referenza sabiex jiddeċiedi t-teħid ta’ kuljum ta’ ċertu nutrijent. 
Pereżempju fih 7 grammi melħ kull 100 gramma ma tfisser xejn għall-konsumatur rigward il-
medja rakkomandata għat-teħid ta’ kuljum. 

Emenda 290
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni 
uniformi tal-espressjoni tad-dikjarazzjoni 
ta' nutrizzjoni għal kull porzjon jew għal 
kull unità ta' konsum biex tkun pprovduta 
bażi uniformi ta' tqabbil għall-konsumaturi, 
il-Kummissjoni tista', b'kont meħud tal-
imġieba tal-konsum attwali tal-
konsumaturi kif ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet tad-dieta, tadotta 
regoli dwar l-espressjoni għal kull porzjon 
jew għal kull unità ta' konsum għal 
kategoriji speċifiki ta' ikel, f'konformità 
mal-proċedura regolatorja msemmija fl-

4. Sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni 
uniformi tal-espressjoni tad-dikjarazzjoni 
ta’ nutrizzjoni għal kull porzjon jew għal 
kull unità ta’ konsum biex tkun pprovduta 
bażi uniformi ta’ tqabbil għall-
konsumaturi, il-Kummissjoni għandha, 
b’kont meħud tal-imġieba tal-konsum 
attwali tal-konsumaturi kif ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet tad-dieta, tadotta, 
permezz ta’ atti implimentattivi, regoli 
dwar l-espressjoni għal kull porzjon jew 
għal kull unità ta’ konsum għal kategoriji 
speċifiki ta’ ikel, f’konformità mal-
proċedura eżaminatorja msemmija fl-
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Artikolu 46(2). Artikolu 46(2).

Or. en

Emenda 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 29(1) u 
(2) għandhom ikunu inklużi fl-istess linji 
viżivi. Huma għandhom jiġu ppreżentati 
flimkien f'format ċar u, fejn ikun il-każ, fl-
ordni tal-preżentazzjoni prevista fl-Anness 
XV.

1. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 
29(1)(a) u (1)(b) għandhom ikunu 
ppreżentati fuq quddiem tal-pakkett u 
għandhom jinkludu l-ammont ta’ enerġija 
f’kcal kif stipulate fl-Artikolu 29(1)(a) u 
n-nutrijenti obbligatorji fl-Artikolu
29(1)(b) fi grammi. Huma għandhom jiġu 
ppreżentati flimkien f'format ċar u, fejn 
ikun il-każ, fl-ordni tal-preżentazzjoni 
prevista fl-Anness XV.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn in-nutrijenti huma l-aktar importanti għall-konsumaturi u għalhekk jeħtieġ li jitqiegħdu 
fuq quddiem tal-pakkett. 

Emenda 292
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 29(1) 
u (2) għandhom ikunu inklużi fl-istess linji 
viżivi. Huma għandhom jiġu ppreżentati 
flimkien f'format ċar u, fejn ikun il-każ, fl-
ordni tal-preżentazzjoni prevista fl-Anness 
XV.

1. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 29(1),
(2) u (3) għandhom ikunu inklużi fl-istess 
linji viżivi. Huma għandhom jiġu 
ppreżentati flimkien f’format ċar u, fejn 
ikun il-każ, fl-ordni tal-preżentazzjoni 
prevista fl-Anness XV..
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Or. en

Emenda 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 29(1) u 
(2) għandhom ikunu ppreżentati, jekk l-
ispazju jippermetti, f'format tabulari bin-
numri allinjati. Jekk ma jkunx hemm 
spazju, id-dikjarazzjoni għandha tidher 
f’format lineari.

2. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 29(1) u 
(2) għandhom ikunu ppreżentati, jekk l-
ispazju jippermetti fuq wara tal-pakkett 
f’format tabulari, bin-numri allinjati. Jekk 
ma jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’format lineari u; fejn 
ikun il-każ, fl-ordni tal-preżentazzjoni 
prevista fl-Anness XV.

Or. en

Emenda 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a (ġdid). Il-kontenut tal-enerġija, 
espress f’kcal kull 100 g jew 100 ml jew 
kull porzjon, għandu jiġi ripetut fil-qiegħ 
fir-rokna tal-lemin tal-quddiem tal-
pakkett, b’qies ta’ tipa ta’ 3mm u 
mdawwar b’bordura. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija kompromess raġonevoli bejn il-pożizzjonijiet tal-PE u l-Kunsill. Il-PE 
jipprevedi indikazzjoni obbligatorja tal-kontenut tal-enerġija (kull 100 g/ml u, b’mod mhux 
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obbligatorju, kull porzjon) fil-qiegħ fir-rokna tal-lemin tal-quddiem tal-pakkett. Il-Kunsill, 
minflok, ippreveda biss ir-‘ripetizzjoni’ volontarja fuq quddiem tal-pakkett tal-ħames 
nutrijenti li jkunu diġà ttikkettjati fuq wara tal-pakkett kull 100 g/m, li tista’ tiżgwida meta l-
prodotti jkunu kkummerċjalizzati f’pakketti ta’ qisien akbar minn 100g/m, p.e. xarbiet mhux 
alkoħoliċi jew ċereali. Għalhekk, l-indikazzjoni tal-valur enerġetiku kull porzjon jidher li jkun 
aktar rilevanti.

Emenda 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a (ġdid). Il-kontenut tal-enerġija, 
espress f’kcal kull 100 g jew 100 ml jew 
kull porzjon, għandu jiġi ripetut fil-qiegħ 
fir-rokna tal-lemin tal-quddiem tal-
pakkett, b’qies ta’ tipa ta’ 3mm u 
mdawwar b’bordura. 

Or. en

Emenda 296
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a (ġdid). Il-kontenut tal-enerġija, 
espress f’kcal kull porzjon, għandu jkun 
ripetut, f’format ċar u mdawwar 
b’bordura, fil-linji viżivi prinċipali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-valur enerġetiku hija l-aktar informazzjoni importanti għall-
konsumatur u għalhekk għandha tiġi ripetuta, flimkien mat-tabella obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni, fuq quddiem tal-pakkett. Filwaqt li l-informazzjoni tat-tabella dwar in-nutrizzjoni 
(espress kull 100g/100ml) tassigura l-komparabilità astratta ta’ prodotti differenti, l-
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informazzjoni partikolari addizzjonali dwar il-valur enerġetiku (espress kull porzjon) 
tipprovdi lill-konsumatur bil-kontenut konkret ta’ kaloriji tal-porzjon. 

Emenda 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a (ġdid). L-informazzjoni dwar il-valur 
enerġetiku u l-ammonti ta’ xaħam, 
saturati, zokkor u melħ għandha tiġi 
ripetuta fuq quddiem tal-pakkett, espresso 
kull 100g/ml u barra minn hekk tista’ tiġi 
espressa kull porzjon. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. 

Emenda 298
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a (ġdid). Il-kontenut tal-enerġija, 
espress f’kcal kull 100 g jew 100 ml jew 
kull porzjon, għandu jiġi ripetut fil-qiegħ 
fir-rokna tal-lemin tal-quddiem tal-
pakkett, b’qies ta’ tipa ta’ 3mm u 
mdawwar b’bordura. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-enerġija huwa punt ta’ informazzjoni essenzjali għall-konsumaturi meta 
qegħdin jagħżlu l-ikel bil-ħsieb li jżommu l-piż tal-ġisem tajjeb għas-saħħa. Minħabba li l-
espressjoni kull 100g/ml tkun diġà prevista fit-tabella obbligatorja dwar in-nutrizzjoni, il-
valur enerġetiku fuq quddiem tal-pakkett għandu jkun espress kull porzjon. Dan jippermetti 
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lill-konsumaturi biex jagħmlu għażliet dijetetiċi infurmati bbażati fuq il-bżonnijiet individwali 
tagħhom billi mad-daqqa t’għajn jipprovdi informazzjoni fattwali u jippermettilhom 
jivvalutaw il-post ta’ prodott fid-dieta tagħhom ta’ kuljum.

Emenda 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a (ġdid) Il-kontenut tal-enerġija, espress 
f’kcal kull porzjon, għandu jkun ripetut, 
f’format ċar fil-linji viżivi prinċipali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-enerġija huwa punt ta’ informazzjoni essenzjali għall-konsumaturi meta 
qegħdin jagħżlu l-ikel bil-ħsieb li jżommu l-piż tal-ġisem tajjeb għas-saħħa. Minħabba li l-
espressjoni kull 100g/ml tkun diġà prevista fit-tabella obbligatorja dwar in-nutrizzjoni, il-
valur enerġetiku fuq quddiem tal-pakkett għandu jkun espress kull porzjon. Dan jippermetti 
lill-konsumaturi biex jagħmlu għażliet dijetetiċi infurmati bbażati fuq il-bżonnijiet individwali 
tagħhom billi mad-daqqa t’għajn jipprovdi informazzjoni fattwali u jippermettilhom 
jivvalutaw il-post ta’ prodott fid-dieta tagħhom ta’ kuljum. 

Emenda 300
János Áder

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a. Il-kontenut tal-enerġija, espress 
f’kcal kull 100 g jew 100 ml jew kull 
porzjon, għandu jiġi ripetut fil-qiegħ fir-
rokna tal-lemin tal-quddiem tal-pakkett, 
b’qies ta’ tipa ta’ 3mm u mdawwar 
b’bordura. 

Or. en
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Emenda 301
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2 a) Il-kontenut tal-enerġija, espress 
f’kcal kull 100 g jew 100 ml, għandu jiġi 
ripetut fil-qiegħ fir-rokna tal-lemin tal-
‘quddiem tal-pakkett’, b’qies ta’ tipa ta’ 3 
mm u mdawwar b’bordura. Fil-każ ta’ 
pakketti ta’ porzjon bi kwantità netta ta’ 
anqas minn 100g/100ml, il-kontenut tal-
enerġija jista’ alternattivament ikun 
indikat f’kcal kull porzjon. 

Or. de

Emenda 302
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 29(3) 
jistgħu jkunu ppreżentati flimkien:

3.  L-informazzjoni dwar il-kontenut tal-
enerġija irid ikun ripetut fuq quddiem tal-
imballaġġ kull 100g/ml u, fejn ikun il-każ, 
kull porzjon kull meta l-imballaġġ ta’ 
prodott tal-ikel ippakkjat bil-lest ikollu d-
dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni msemmija fl-Artikolu 29(1).
L-ammonti ta’ xaħam, xaħmijiet aċidużi 
saturati, zokkor u melħ kull 100g/ml u, 
fejn ikun il-każ, kull porzjon, jista’ wkoll 
ikun ripetut: 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta jintwera l-kontenut tal-enerġija fuq l-imballaġġ kull 100 g jew ml biss jista’ jiżgwida 
f’każijiet fejn il-prodotti jkunu kummerċjalizzati f’imballaġġ ta’ qies iżgħar, bħax-xarbiet 
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mhux alkoħoliċi u ċ-ċereali. Għandu jkun possibbli li tiżdied l-informazzjoni dwar il-kontenut 
tal-enerġija kull porzjon mal-informazzjoni provduta kull 100g/ml. L-emenda tista’ tkun 
kompromess sensibbli bejn il-pożizzjoni tal-Parlament (l-ewwel qari) u dik tal-Kunsill. 

Emenda 303
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 29(3) 
jistgħu jkunu ppreżentati flimkien:

3. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 29(3) 
għandhom ikunu ripetuti flimkien fuq 
quddiem tal-pakkett u għandhom ikunu 
espressi bil-kliem “Baxx”, “Medju” jew 
“Għoli”, flimkien mal-kuluri aħdar, isfar 
u aħmar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-ewwel qari ta’ Emenda 314.

Emenda 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Id-dettalji msemmijin fl-Artikolu 29(3) 
jistgħu jkunu ppreżentati flimkien:

3. Fejn it-tikkettjar ta’ ikel ippakkjat bil-
lest jipprovdi d-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni msemmija fl-Artikolu
29(1), l-informazzjoni dwar il-valur 
enerġetiku għandha tiġi ripetuta fuq 
quddiem tal-pakkett kull 100g/ml u kull 
porzjon. 
Barra minn hekk, l-ammonti ta’ xaħam, 
saturati, zokkor, melħ espressi kull 100 
g/ml jew kull porzjon jistgħu jiġu ripetuti 
hemmhekk: 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hi maħsuba li tkun kompromess raġonevoli bejn il-pożizzjoni tal-PE ivvutata fl-
ewwel qari u l-pożizzjoni tal-Kunsill li tipprevedi biss ir-‘ripetizzjoni’ volontarja fuq quddiem 
tal-pakkett tal-ħames nutrijenti diġà ttikkettati fuq wara tal-pakkett kull 100g/ml u kull 
porzjon/kull unità ta’ konsum. 

Emenda 305
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan għandu jkun obbligatorju għall-
kategoriji ta’ ikel li ġejjin biss: 
- Ikliet lesti għall-konsum; 
- Prodotti lesti li ġejjin mill-annimali;
- Ikliet ħfief u sandwiċis ippakkjati bil-
lest;
- Iċ-ċereali tal-kolazzjon;
- Xarbiet mhux alkoħoliċi barra ħalib u 
meraq tal-frott kif definit fid-Direttiva tal-
Kunsill 2001/112/KE tal-20 ta’ Diċembru 
2001 li tirrigwarda l-meraq tal-frott u 
ċerti prodotti simili maħsuba għall-
konsum uman 1;
- Ikel ieħor ipproċessat għall-
konvenjenza. 
Għal ikel ieħor li ma jaqax fil-kategoriji 
ta’ fuq, il-punti a u b għandhom ikunu 
volontarji. 
L-ammonti referenzjali għal baxx 
(aħdar), medju (isfar) u għoli (aħmar) 
għandhom jiġu definiti kull 100g/ml u 
adottati permezz ta’ atti ddelegati, 
f’konformità mal-Artikolu 49 u soġġetti 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 50 and 
51, ibbażati fuq l-opinjoni tal-Awtorità 
Ewropea tas-Sigurtà fl-Ikel. 
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__________________
1 1 OJ L 10, 12.1.2002, p. 58.

Or. en

Emenda 306
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) f’linji viżivi differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu; u

imħassar

Or. en

Emenda 307
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

a) f’linji viżivi differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu; u

a) f’linji viżivi differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, f’liema każ il-valur enerġetiku 
jista’ wkoll ikun indikat separatament 
mid-dettalji l-oħra fuq ‘quddiem tal-
pakkett’. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emenda 72 tar-rapporteur u hija maħsuba 
sempliċement biex tagħmilha ċara li l-elementi magħrufa bħala ‘l-ħamsa kbar’ jistgħu wkoll 
jidhru separatament (p.e. il-valur enerġetiku fuq ‘quddiem tal-pakkett’ u n-nutrijenti xi mkien 
ieħor) meta jkunu ripetuti. Inkella, il-valur enerġetiku jkun indikat tliet darbiet: fit-tabella, 
obbligatorju fuq quddiem tal-pakkett (l-Emenda Nru 70 tar-rapporteur) u terġa’ bħala parti 



PE460.950v01-00 114/164 AM\861438MT.doc

MT

minn indikazzjoni ripetuta b’għażla. 

Emenda 308
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) f'format differenti minn dak speċifikat 
fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

imħassar

Or. en

Emenda 309
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – punt b 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

b) f'format differenti minn dak speċifikat 
fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

b) f’format differenti minn dak speċifikat 
fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, u li jista’ 
jieħu l-forma ta’ grafika sabiex tolqot 
aktar l-għajn, jew 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emenda 72 tar-rapporteur. Il-preżentazzjoni tal-
valuri nutrizzjonali fil-forma ta’ grafika tista’, f’ħafna każijiet, tagħmilha aktar faċli għall-
konsumaturi biex jifhmuhom. Din għandha tkun għażla għal indikazzjoni ripetuta tal-
elementi hekk magħrufa ‘l-ħamsa kbar’, barra mill-preżentazzjoni tagħhom fit-tabella. 

Emenda 310
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

b a (ġdid)  waħedha fuq bażi ta’ kull 
porzjon jew kull unita ta’ konsum mal-
perċentwal tal-konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B tal-Anness XIII, 
f’liema każ il-valur enerġetiku jista’ wkoll 
ikun indikat separatament mid-dettalji l-
oħra. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emenda 72 tar-rapporteur. Għal skopijiet ta’ 
paraguni, huwa essenzjali li l-valuri jkunu indikati kull 100g/100 ml. F’każijiet speċifiċi, 
madankollu, jagħmel aktar sens u huwa aktar fattibbli li jiġu ripetuti d-dettalji nutrizzjonali 
tal-‘ħamsa kbar’ biss fl-indikazzjonijiet ta’ kull porzjon. 

Emenda 311
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni 
uniformi ta' dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’, f'konformità mal-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 46(2), tadotta regoli dwar il-valur 
enerġetiku u l-ammonti ta' nutrijenti 
msemmija fl-Artikolu 29(1) sa (5) li jisgħu 
jitqiesu bħala negliġibbli.

Sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni 
uniformi ta’ dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
implimentattivi f’konformità mal-
proċedura eżaminatorja msemmija fl-
Artikolu 46(2), tadotta regoli dwar il-valur 
enerġetiku u l-ammonti ta’ nutrijenti 
msemmija fl-Artikolu 29(1) u (2) li jisgħu 
jitqiesu bħala negliġibbli.

Or. en

Emenda 312
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 34 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

[...] imħassar
__________________
44. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data tmien 
snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. it

Emenda 313
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Barra l-forom ta’ espressjoni msemmijin 
fl-Artikolu 31(2) u (4) u fl-Artikolu 32 u 
barra l-preżentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 33(2), il-valur enerġetiku u l-
ammont ta' nutrijenti msemmijin fl-
Artikolu 29(1) sa (5) jistgħu jingħataw f’xi 
forom oħra ta’ espressjoni u/jew jiġu 
ppreżentati bl-użu ta' forom jew simboli 
grafiċi barra kliem jew numri, sakemm 
ikunu sodisfatti r-rekwiżiti li ġejjin:

1. Barra l-forom ta’ espressjoni msemmijin 
fl-Artikolu 31(2) u (4) u fl-Artikolu 32 u 
barra l-preżentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 33(2) u (3), il-valur enerġetiku u 
l-ammont ta’ nutrijenti msemmijin fl-
Artikolu 29(1) (2) u (5) jistgħu jingħataw 
f’xi forom oħra ta’ espressjoni u/jew jiġu 
ppreżentati bl-użu ta’ forom jew simboli 
grafiċi barra kliem jew numri, sakemm 
ikunu sodisfatti r-rekwiżiti li ġejjin:

Or. en

Emenda 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1 a (ġdid) Minkejja l-Artikolu 4(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1924/2006, jistgħu 
jintużaw elementi interpretattivi, għall-
iskop tar-Regolament preżenti, għall-
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espressjoni jew preżentazzjoni tal-
informazzjoni dwar il-valur enerġetiku u 
l-ammonti ta’ xaħam, saturati, zokkor u 
melħ. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti li jitkompla l-użu ta’ skemi volontarji f’uħud mill-Istati Membri li taw prova 
li huma utli ħafna għall-konsumaturi. 

Emenda 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) huma ma jiżgwidawx lill-konsumatur 
kif imsemmi fl-Artikolu 7;

(a) huma bbażati fuq riċerka soda u 
indipendenti mal-konsumaturi u ma 
jiżgwidawx lill-konsumatur kif imsemmi 
fl-Artikolu 7;

Or. en

Emenda 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

a a (ġdid) l-iżvilupp tagħhom huwa r-
riżultat ta’ konsultazzjoni estensiva mal-
gruppi kollha tal-partijiet interessati; 

Or. en
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Emenda 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt c 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) dawn jiġu appoġġati b’evidenza dwar 
kemm il-konsumatur medju jifhem dawn 
il-forom ta’ espressjoni jew preżentazzjoni; 
u

(c) dawn jiġu appoġġati b’evidenza
indipendenti dwar kemm il-konsumatur 
jifhem dawn il-forom ta’ espressjoni jew 
preżentazzjoni; u

Or. en

Emenda 318
Andres Perello Rodriguez

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

d a) dawn huma oġġettivi u mhux
diskriminatorji; 

Or. es

Emenda 319
Andres Perello Rodriguez

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

db) l-applikazzjoni tagħhom tista’ ma 
toħloqx ostakli għall-moviment ħieles tal-
prodotti. 

Or. es
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Emenda 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a. Jekk id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għall-ikel elenkat fl-Anness V 
hija obbligatorja minħabba li ssir 
indikazzjoni dwar in-nutrizzjoni jew is-
saħħa, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni jew xi parti minnha 
m’għandhiex tkun obbligata li tidher fil-
linji viżivi prinċipali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ikel elenkat fl-Anness V huwa eżentat mir-rekwiżit tad-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni billi dawn fihom ammonti insinifikanti ta’ nutrijenti. Madankollu, skont l-Artikolu
7 tar-Regolament (KE) n°1924/2006, kwalunkwe ikel, ukoll jekk elenkat fl-Anness V, ikun 
soġġett għad-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni meta ssir indikazzjoni dwar in-
nutrizzjoni/saħħa. It-tqegħid tad-dikjarazzjoni jew partijiet mid-dikjarazzjoni fil-linji viżivi 
prinċipali mhux fattibbli fuq pakketti żgħar. Meta ssir indikazzjoni dwar in-nutrizzjoni/saħħa, 
l-ikel elenkat fl-Anness V għandu għalhekk ikun eżentat minn dan l-obbligu. 

Emenda 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sabiex jiffaċilitaw il-monitoraġġ tal-użu ta' 
forom addizzjonali ta' espressjoni jew 
preżentazzjoni bħal dawn, l-Istati Membri 
jistgħu jesiġu li l-operaturi fin-negozju tal-
ikel iqiegħdu fis-suq fit-territorju tagħhom 
ikel li jkollu informazzjoni bħal din biex 
jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti dwar 
l-użu ta' forma addizzjonali ta' espressjoni 
jew preżentazzjoni u biex jipprovdulhom 
il-ġustifikazzjonijiet rilevanti rigward it-

Sabiex jiffaċilitaw il-monitoraġġ tal-użu u 
l-impatt ta’ forom addizzjonali ta’
espressjoni jew preżentazzjoni bħal dawn, 
l-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
operaturi fin-negozju tal-ikel iqiegħdu fis-
suq fit-territorju tagħhom ikel li jkollu 
informazzjoni bħal din biex jinnotifikaw 
lill-awtorità kompetenti dwar l-użu ta’ 
forma addizzjonali ta’ espressjoni jew 
preżentazzjoni u biex jipprovdulhom il-
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twettiq tar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) 
sa (d) tal-paragrafu 1. F'każi bħal dawn, 
informazzjoni dwar il-waqfien tal-użu ta' 
forom addizzjonali ta' espressjoni jew 
preżentazzjoni bħal dawn tista' tintalab 
ukoll.

ġustifikazzjonijiet rilevanti rigward it-
twettiq tar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) 
sa (d) tal-paragrafu 1. F’każi bħal dawn, 
informazzjoni dwar il-waqfien tal-użu ta’ 
forom addizzjonali ta’ espressjoni jew 
preżentazzjoni bħal dawn għandha tintalab 
ukoll.

Or. en

Emenda 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5 – nota tal-qiegħ 44 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

____________________________ ____________________________

44. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data tmien
snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

44. * Nota lill-ĠU: daħħal id-data: tliet snin 
mid-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 323
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
għandha, skont il-proċedura regolatorja
msemmija fl-Artikolu 46(2), tadotta regoli 
dettalji dwar l-implimentazzjoni ta' 
paragrafi 1, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu.

6. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni uniformi 
ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
għandha, skont il-proċedura eżaminatorja
msemmija fl-Artikolu 46(2), tadotta atti 
implimentattivi li jippreskrivu regoli 
dettaljati dwar l-implimentazzjoni ta’
paragrafi 1, 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a (ġdid) It-terminu ‘vegetarjan’ 
m’għandux ikun applikat għal ikel li hu, 
jew hu magħmul jew bl-għajnuna ta’ 
prodotti derivat minn annimali li mietu, 
inqatlu, jew annimali li jmutu għax 
jittieklu. It-terminu ‘vegan’ m’għandux 
ikun applikat għal ikel li hu, jew hu 
magħmul minn jew bil-għajnuna ta’ 
annimali jew prodotti minn annimali, 
inklużi prodotti minn annimali ħajjin. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.

Emenda 325
Holger Krahmer

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

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a (ġdid) Informazzjoni nutrizzjonali 
volontarja addizzjonali għal gruppi 
mmirati speċifiċi, pereżempju t-tfal, 
għandha tibqa’tkun permessa bil-
kundizzjoni li dawn il-valuri ta’ referenza 
speċifiċi jkunu xjentifikament ippruvati, 
ma jiżgwidawx lill-konsumatur u jkunu 
konformi mal-kundizzjonijiet ġenerali 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa aktar utli li tiġi provduta l-informazzjoni nutrizzjonali bl-użu tal-valuri ta’ referenza 
rilevanti għat-tfal, fi prodotti mmirati għat-tfal jew li jattirawhom. 

Emenda 326
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
38, l-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
nazzjonali dwar kwistjonijiet li mhumiex 
speċifikament armonizzati minn dan ir-
Regolament dment li huma ma 
jipprojbixxux, ma jimpedixxux jew ma 
jirristrenġux il-moviment liberu tal-
prodotti li huma f'konformità ma’dan ir-
Regolament.

2. Konformi mal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, l-Istati Membri għandhom jieqfu 
milli jistabbilixxu rekwiżiti aktar dettaljati 
minn dawk li diġà hemm f’dan ir-
Regolament rigward it-tikkettjar
nutrizzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kunsill tippermetti lill-Istati Membri biex jadottaw rekwiżiti obbligatorji dwar 
tikkettjar addizzjonali. Dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jwasslu għal għadd bla qies ta’ 
regoli nazzjonali addizzjonali li jfixklu severament il-funzjonament tas-suq intern u l-
operaturi jsibuha ta’ piż b’mod estrem biex jimplimentawhom. Għal dan il-għan, fl-Art. 37 
iddaħħal paragrafu 2 ġdid, b’konformità mal-leġiżlazzjoni attwali skont l-Artikolu 7.3 tad-
Direttiva 90/496/KEE dwar it-Tikkettjar tan-Nutrizzjoni.

Emenda 327
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Taħt il-paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jintroduċu miżuri li jikkonċernaw l-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż ta' 
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel 
biss fejn hemm rabta ppruvata bejn ċerti 
kwalitajiet tal-ikel u l-oriġini jew il-

2. Taħt il-paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jintroduċu miżuri li jikkonċernaw l-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż ta’ 
oriġini jew il-post ta’ provenjenza ta’ ikel .
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provenjenza tiegħu. Meta jinnotifikaw 
miżuri bħal dawn lill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
evidenza li l-maġġoranza tal-konsumaturi 
jorbtu valur sinifikanti mal-forniment ta' 
din l-informazzjoni.

Or. it

Emenda 328
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Taħt il-paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jintroduċu miżuri li jikkonċernaw l-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż ta' 
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel 
biss fejn hemm rabta ppruvata bejn ċerti 
kwalitajiet tal-ikel u l-oriġini jew il-
provenjenza tiegħu. Meta jinnotifikaw 
miżuri bħal dawn lill-Kummissjoni, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu evidenza li l-
maġġoranza tal-konsumaturi jorbtu valur 
sinifikanti mal-forniment ta' din l-
informazzjoni.

2. Taħt il-paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jintroduċu miżuri li jikkonċernaw l-
indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż ta’ 
oriġini jew il-post ta’ provenjenza ta’ ikel 
biss fejn hemm rabta ppruvata bejn ċerti 
kwalitajiet tal-ikel u l-oriġini jew il-
provenjenza tiegħu. Meta jinnotifikaw 
miżuri bħal dawn lill-Kummissjoni, l-Istati 
Membri għandhom juru li l-valur 
sinifikanti marbut ma’ din l-informazzjoni 
kien rikonoxxut fil-leġiżlazzjoni.

Or. it

Emenda 329
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Fejn l-ikel ikun offrut għall-bejgħ lill-
konsumatur finali jew lil fornituri tal-massa 
mingħajr ma jkunu ppakkjati bil-lest, jew 
fejn l-ikel jiġi ppakkjat fuq il-post fejn 

1. Fejn l-ikel ikun offrut għall-bejgħ lill-
konsumatur finali jew lil fornituri tal-massa 
mingħajr ma jkunu ppakkjati bil-lest, jew 
fejn l-ikel jiġi ppakkjat fuq il-post fejn 
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jinbiegħ fuq talba tal-konsumatur jew ikun 
ppakkjat bil-lest għall-bejgħ dirett:

jinbiegħ fuq talba tal-konsumatur jew ikun 
ppakkjat bil-lest għall-bejgħ dirett:

(a) il-forniment tad-dettalji speċifikati 
f’punt (c) tal-Artikolu 9(1) huwa 
obbligatorju; 
(b) il-forniment ta’ dettalji oħra 
msemmijin fl-Artikoli 9 u 10 mhux 
obbligatorju dment li l-Istati Membri  
jadottaw il-miżuri li jirrikjedu l-forniment 
ta’ uħud minn jew dawk id-dettalji kollha 
jew l-elementi ta’ dawk id-dettalji. 
Id-dispożizzjoni f’dan il-paragrafu 
m’għandhiex tapplika għas-servizzi 
relatati mal-ikel  provduti fiċ-ċinema –
barra l-SMEs – fejn l-ikel ikun ippakkjat 
fil-post tal-bejgħ f’pakketti standardizzati, 
li l-ammont li jesgħu jkun determinat 
minn qabel u għaldaqstant il-kwantità 
finali u l-kontenut tal-ikel jew xorb ikun 
definit u jista’ jitkejjel. 

Or. en

Emenda 330
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

a) il-forniment ta' dettalji speċifikati fil-
punt (c) tal-Artikolu 9(1) huwa 
mandatorju;

a) L-Istati Membri jistgħu jitolbu li l-
forniment ta’ dettalji speċifikati fil-punt (c) 
tal-Artikolu 9(1) jkun mandatorju;

Or. es

Emenda 331
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Kumitat Stabbilit dwar il-Proċess tal-Ikel u 
Saħħet l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 
58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 
jekk tqis li dik il-konsultazzjoni hi utli jew 
jekk xi Stat Membru jitlob hekk.

2. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Kumitat Stabbilit dwar il-Proċess tal-Ikel u 
Saħħet l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 
58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 
jekk tqis li dik il-konsultazzjoni hi utli jew 
jekk xi Stat Membru jitlob hekk. Il-
Kummissjoni se tintroduċi wkoll 
proċedura ta’ notifikazzjoni formali għall-
partijiet interessati kollha skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 
98/34. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif kien maqbul fl-ewwel qari tal-Parlament, ġustifikazzjoni ewlenija għar-Regolament ġdid 
propost hija biex issaħħaħ is-Suq Uniku u tiffaċilita l-moviment ħieles tal-prodotti. Huwa 
rikonoxxut li l-liġijiet nazzjonali dwar it-tikkettjar jistgħu jiffragmentaw is-Suq Uniku u 
għalhekk għandhom ikunu adottati biss wara proċess ta’ skrutinju trasparenti, jiġifieri l-istess 
bħalma japplika għal proposti leġislattivi nazzjonali oħra fis-suq intern. 

Emenda 332
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. L-Istat Membru li jqis li hu meħtieġ li 
tiġi adottata l-leġiżlazzjoni ġdida ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel jista’ jieħu l-
miżuri maħsuba biss tliet xhur wara n-
notifika msemmija fil-paragrafu 1, dejjem 
jekk ma jkunx irċieva opinjoni negattiva 
tal-Kummissjoni.

3. L-Istat Membru li jqis li hu meħtieġ li 
tiġi adottata l-leġiżlazzjoni ġdida ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel jista’ jieħu l-
miżuri maħsuba biss tliet xhur wara n-
notifika msemmija fil-paragrafu 1.

Or. it
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Emenda 333
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Jekk l-opinjoni tal-Kummissjoni tkun 
negattiva, u qabel l-iskadenza tal-perijodu 
msemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, 
il-Kummissjoni għandha tibda l-proċedura 
regolatorja prevista fl-Artikolu 46(2) 
sabiex tiddetermina jekk il-miżuri previsti 
jistgħux jiġu implimentati, jekk neċessarju 
suġġetti għall-modifiki opportuni.

4. Jekk l-opinjoni tal-Kummissjoni tkun 
negattiva, u qabel l-iskadenza tal-perijodu 
msemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, 
il-Kummissjoni għandha tibda l-proċedura 
regolatorja prevista fl-Artikolu 46(2) 
sabiex tipproponi, jekk neċessarju l-
modifiki opportuni. 

Or. it

Emenda 334
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Jekk l-opinjoni tal-Kummissjoni tkun 
negattiva, u qabel l-iskadenza tal-perijodu 
msemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, 
il-Kummissjoni għandha tibda l-proċedura 
regolatorja prevista fl-Artikolu 46(2) 
sabiex tiddetermina jekk il-miżuri previsti 
jistgħux jiġu implimentati, jekk neċessarju 
suġġetti għall-modifiki opportuni.

4. Jekk l-opinjoni tal-Kummissjoni tkun 
negattiva, u qabel l-iskadenza tal-perijodu 
msemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, 
il-Kummissjoni għandha tibda l-proċedura 
eżaminattorja prevista fl-Artikolu 46(2) 
sabiex tiddetermina jekk il-miżuri previsti 
jistgħux jiġu implimentati, jekk neċessarju 
suġġetti għall-modifiki opportuni.

Or. en

Emenda 335
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 5 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 
1998 li tistipula proċedura għall-għoti ta’ 
informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 
r-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-
servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika47

m’għandhiex tapplika għall-miżuri li 
jaqgħu fi ħdan il-proċedura ta' notifika 
speċifikata f’dan l-Artikolu.

imħassar

__________________
47. ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37 (Ħarġa 
Speċjali bil-Malti: Kap 13, Vol 20, p. 337).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif kien maqbul fl-ewwel qari tal-Parlament, ġustifikazzjoni ewlenija għar-Regolament ġdid 
propost hija biex issaħħaħ is-Suq Uniku u tiffaċilita l-moviment ħieles tal-prodotti. Huwa 
rikonoxxut li l-liġijiet nazzjonali dwar it-tikkettjar jistgħu jiffragmentaw is-Suq Uniku u 
għalhekk għandhom ikunu adottati biss wara proċess ta’ skrutinju trasparenti, jiġifieri l-istess 
bħalma japplika għal proposti leġislattivi nazzjonali oħra fis-suq intern. 

Emenda 336
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, 
l-iżviluppi xjentifiċi, is-saħħa tal-
konsumatur jew il-ħtieġa tiegħu għall-
informazzjoni, u suġġett għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(2) u l-
Artikolu 21(2) fir-rigward tal-emendament 
tal-Annessi II u III, il-Kummissjoni tista', 
permezz ta' atti ddelegati taħt l-Artikolu 49 
u suġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati 
fl-Artikoli 50 u 51, temenda l-Annessi ta’ 
dan ir-Regolament.

Sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, 
l-iżviluppi xjentifiċi, is-saħħa tal-
konsumatur jew il-ħtieġa tiegħu għall-
informazzjoni, u suġġett għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(2) u l-
Artikolu 21(2) fir-rigward tal-emendament 
tal-Annessi II u III, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti ddelegati taħt l-Artikolu 
49, temenda l-Annessi ta’ dan ir-
Regolament.
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Or. en

Emenda 337
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2
ta' dan l-Artikolu, fl-eżerċizzju tas-setgħat 
mogħtija lilha permezz ta' dan ir-
Regolament biex tadotta miżuri skont il-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 46(2) jew permezz ta' atti 
ddelegati taħt l-Artikoli 49 sa 52, il-
Kummissjoni għandha:

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2
ta’ dan l-Artikolu, fl-eżerċizzju tas-setgħat 
mogħtija lilha permezz ta’ dan ir-
Regolament biex tadotta miżuri permezz 
ta’ atti implimentattivi skont il-proċedura 
eżaminatorja  msemmija fl-Artikolu 46(2) 
jew permezz ta’ atti ddelegati taħt l-
Artikolu 49 il-Kummissjoni għandha:

Or. en

Emenda 338
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
mill-Kumitat Permanenti tal-Katina tal-Ikel 
u s-Saħħa tal-Annimali.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
mill-Kumitat Permanenti tal-Katina tal-Ikel 
u s-Saħħa tal-Annimali stabbilit bl-
Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru
178/2002. Dak il-Kumitat huwa kumitat fi 
ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru
182/2011.

Or. en
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Emenda 339
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud 
tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu 
għandu japplika Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) No 182/2011.

Or. en

Emenda 340
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' 
tliet xhur.

imħassar

Or. en

Emenda 341
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 10(2), 12(3), 13(5), 
19(2), 21(2), 23(2), 29(6), 30(2), 35(4) u fl-
Artikolu 44 hija b’dan konferita lill-
Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin 

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti ddelegati 
tingħata lill-Kummissjoni suġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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wara .... Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport fir-rigward tas-setgħat delegati 
mhux aktar tard minn sitt xhur qabel tmiem 
il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega tas-
setgħat għandha tkun awtomatikament
estiża għal perijodi ta' tul ta' żmien identiċi, 
sakemm il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jirrevokahiex taħt l-
Artikolu 50.

1a. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 10(2), 12(3), 13(5), 19(2), 21(2), 
23(2), 29(6), 30(2), 35(4) u fl-Artikolu 44 
għal perijodu ta’ ħames snin wara...*. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tas-setgħat delegati mhux aktar 
tard minn disa’ xhur qabel tmiem il-
perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħat għandha tkun b’mod taċitu estiża 
għal perijodi ta’ tul ta’ żmien identiċi, 
sakemm il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill jopponi tali estensjoni mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ 
kull perjodu. 
1b. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 10(2), 12(3), 13(5), 19(2), 21(2), 
23(2), 29(6), 30(2), 35(4) u fl-Artikolu 44
tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
b’effett mill-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni 
tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
fiha. Din m’għandhiex taffettwa l-validità 
ta’ kwalunkwe atti ddelegati li huma diġà 
fis-seħħ. 

Or. en

                                               
 Nota lill-ĠU: daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
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Emenda 342
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Is-setgħa biex jiġu adottati atti ddelegati 
tingħata lill-Kummissjoni suġġett għall-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 50 u 
51.

3. Att iddelegat skont l-Artikoli 10(2), 
12(3), 13(5), 19(2), 21(2), 23(2), 29(6), 
30(2), 35(4), u l-Artikolu 44 għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm 
oġġezzjoni  mill-Parlament Ewropew u 
lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li huma mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu
jestendi b’xahrejn oħra fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament jew tal-Kunsill. 

Or. en

Emenda 343
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Fejn, f'każijiet tal-iżvilupp ta' riskji 
serji ġodda għas-saħħa tal-bniedem, 
ikunu jeżistu raġunijiet imperattivi ta' 
urġenza jirrikjedu dan, il-proċedura 
prevista fl-Artikolu 52 għandha tapplika 
għall-atti ddelegati adottati taħt l-Artikoli 
10(2) u 21(2).

imħassar

Or. en
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Emenda 344
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 50 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Revoka tad-delega imħassar
1. Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 10(2), 12(3), 13(5), 
19(2), 21(2), 23(2), 29(6), 30(2), 35(4) u l-
Artikolu 44 tista' tiġi revokata f'kull 
żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna għad-deċiżjoni dwar jekk 
għandhiex tiġi revokata d-delega ta' 
setgħat, għandha timpenja ruħha biex 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel 
ma tittieħed id-deċiżjoni finali, 
b’indikazzjoni tas-setgħat delegati li 
jistgħu jkunu suġġetti għal revoka u r-
raġunijiet possibbli għal revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tieħu effett b'mod 
immedjat jew f'data aktar tard speċifikata 
fid-deċiżjoni. Din m'għandhiex taffettwa 
l-validità tal-atti ddelegati li jkunu diġà 
fis-seħħ. Għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 345
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 51 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Oġġezzjonijiet għall-atti ddelegati imħassar
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1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att iddelegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-
notifikazzjoni. Fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dak 
il-perijodu għandu jittawwal b’xahrejn.
2. Jekk, meta jiskadi l-perijodu msemmi 
fil-paragrafu 1, la l-Parlament Ewropew 
u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw 
għall-att iddelegat, dan għandu jiġi 
ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-
data ddikjarata fih
L-att iddelegat jista' jiġi ppubblikat f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-
perijodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw 
lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li 
ma joġġezzjonawx.
3. Jekk jew il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att iddelegat 
fil-perijodu msemmi fil-paragrafu 1, dan 
tal-aħħar m'għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għall-oġġezzjoni 
tal-att iddelegat.

Or. en

Emenda 346
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-atti ddelegati adottati taħt dan l-
Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ
mingħajr dewmien u għandhom japplikaw 
sakemm ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 3.

1. L-atti ddelegati adottati taħt dan l-
Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 
mingħajr dewmien u għandhom japplikaw 
sakemm ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 2. In-notifika tal-att 
iddelegat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet 
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għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza. 

Or. en

Emenda 347
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. In-notifika ta’ att iddelegat adottat taħt 
dan l-Artikolu lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet 
għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2. Jew il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill jista’ joġġezzjona għal att 
iddelegat skont il-proċedura  msemmija fl-
Artikolu 49(5). F’każ bħal dan, il-
Kummissjoni għandha tħassar l-att bla 
dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni li 
joġġezzjona mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill. 

Or. en

Emenda 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ikel imqiegħed fis-suq jew ittikkettat qabel 
…54 ** li mhuwiex konformi mar-rekwiżit 
stabbilit fil-punt (1) ta' l-Artikolu 9(1) 
jista' jitqiegħed fis-suq sakemm il-
provvisti tal-ikel ikunu intużaw kollha.

imħassar

__________________
54. *** Nota lill-ĠU: daħħal id-data li tiġi l-
ewwel jum tax-xahar ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Perjodu tranżitorju ta’ tliet snin huwa biżżejjed. M’hemm l-ebda raġuni għala l-perjodu 
tranżitorju għar-rikjesta tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandu jkun itwal minn tal-
bqija kollha tal-informazzjoni dwar l-ikel.

Emenda 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Bejn …55 u …56 , fejn id-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni hija pprovduta fuq 
bażi volontarju, hija għandha tkun 
konformi mal-Artikoli 29 u 34.

imħassar

__________________
55. Nota lill-ĠU: daħħal id-data li tiġi l-
ewwel jum tax-xahar tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
56. Nota lill-ĠU: daħħal id-data li tiġi l-
ewwel jum tax-xahar ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonnu aktar.

Emenda 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Huwa għandu japplika minn …*, bl-
eċċezzjoni tal-punt (1) tal-Artikolu 9(1), li 
għandu japplika minn …**.

Huwa għandu japplika minn …*

________________________ ________________________
* Nota lill-ĠU: daħħal id-data li tiġi l-
ewwel jum tax-xahar tliet snin wara d-dħul 

* Nota lill-ĠU: daħħal id-data li tiġi l-
ewwel jum tax-xahar tliet snin wara d-dħul 
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fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
** Nota lill-ĠU: daħħal id-data li tiġi l-
ewwel jum tax-xahar ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Tliet snin huwa perjodu ta’ żmien biżżejjed u m’hemmx bżonn għal antiċipazzjoni ta’ perjodu 
itwal għar-rikjesta ta’ dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni.

Emenda 351
Chris Davies

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. ‘dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni’ jew 
‘tikkettjar dwar in-nutrizzjoni’ tfisser 
informazzjoni li hi magħmula minn:

1. ‘dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni’ jew 
‘tikkettjar dwar in-nutrizzjoni’ tfisser 
informazzjoni li tiddikjara:

(a) valur enerġetiku; jew (a) valur enerġetiku; jew

(b) valur enerġetiku u nutrijent wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin u l-komponenti 
speċifikament imsemmija tagħhom:

(b) valur enerġetiku u nutrijent wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin u l-komponenti 
tagħhom:

- xaħmijiet (saturati, xaħmijiet trans, mono-
insaturati, poli-insaturati);

- xaħmijiet (saturati, xaħmijiet trans, mono-
insaturati, poli-insaturati);

- karboidrati (zokkor, polioli, lamtu); - karboidrati (zokkor, polioli, lamtu);

- melħ; - melħ;
- fibra alimentari; - fibra alimentari; 

- proteini; - proteini;
- kwalunkwe wieħed mill-vitamini jew 
minerali elenkati fil-punt 1 tal-Parti A tal-
Anness XIII u preżenti f’ammonti 
sinifikanti kif definiti fil-punt 2 tal-Parti A 
tal-Anness XIII;

- kwalunkwe wieħed mill-vitamini jew 
minerali elenkati fil-punt 1 tal-Parti A tal-
Anness XIII u preżenti f’ammonti 
sinifikanti kif definiti fil-punt 2 tal-Parti A 
tal-Anness XIII;

Or. en
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Emenda 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – tabella – punt -1 (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

-1. IKEL LI FIH L-AĊIDI GLUTAMIĊI JEW L-IMLIEĦ 
TIEGĦU
Ikel li fih wieħed jew aktar 
addittivi tal-ikel E620, 
E621, E622, E623, E624 
and E625

‘fih aromatizzant’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel qari ta’ partijiet mill-Emenda 275 

Emenda 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness III – tabella –punt 1a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a Prodotti tal-laħam minn qatla speċjali
'Laħam minn qatla bla sturdament'
1a.1 Laħam u prodotti tal-laħam derivati 
minn annimali li ma ġewx storduti qabel 
il-qatla, jiġifieri kienu maqtula ritwalment 

Or. en

Emenda 354
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Anness III – tabella – punt 1a (ġdid)
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a. PRODOTTI TAL-LAĦAM B’KONSIDERAZZJONI 
GĦALL-BENESSERI TAL-ANNIMALI 
1a.1 Prodotti tal-ikel li fihom 
laħam ġej minn annimali 
maqtula bil-metodu Ħalal. 

'Dan il-prodott ġej 
minn animal maqtul 
bil-metodu Ħalal'

1a.2 Prodotti tal-ikel li fihom 
laħam ġej minn annimali 
maqtula bil-metodu Shechita.

'Dan il-prodott ġej 
minn animal maqtul 
bil-metodu Shechita'

Or. en

Emenda 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness III – tabella  – punt 2.3 – kolonna tal-lemin

Position du Conseil Amendement

‘fih sors ta’ fenilalanina’. ‘fih l-aspartame (sors ta’ fenilalanina); 
jista’ mhux tajjeb għan-nisa tqal)’.

Or. fr

Emenda 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness III – tabella – punt 3a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3a (ġdid) IKEL LI FIH L-AĊIDI GLUTAMIĊI JEW L-
IMLIEĦ TIEGĦU 
3a.1 Ikel li fih wieħed jew 
aktar addittivi tal-ikel E620, 
E621, E622, E623, E624 and 
E625

'fih ingredjenti li 
jtejbu l-aptit'
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.

Emenda 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Proposta għal regolament
Anness III – tabella – punt 4.2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4.2 Ikel ieħor minn dak 
li ssemma taħt il-punt 
4.1, fejn il-kaffeina 
tiżdied bi skop nutrittiv 
jew fiżjoloġiku. 

‘Kaffeina miżjuda. 
Mhux rakkomandat 
għat-tfal jew għan-
nisa tqal' fl-istess 
linji viżivi bħall-isem 
tal-prodott, flimkien 
ma’ referenza fil-
parentesi u 
konformement mal-
Artikolu 13(1) ta’ 
dan ir-Regolament 
għall-kontenut ta’ 
kaffeina espress 
f’mg/100g/ml/ ml. 
Fil-każ ta' 
supplimenti tal-ikel, 
il-kontenut tal-
kaffeina għandu jkun 
espress għal kull 
porzjon kif 
irrakkomandat għall-
konsum ta' kuljum 
fuq l-ittikkettjar.

4.2 Ikel ieħor għajr xorb, 
fejn il-kaffeina tiżdied bi 
skop nutrittiv jew 
fiżjoloġiku.

‘Fih il-kaffeina. 
Mhux 
rakkomandat għat-
tfal jew għan-nisa 
tqal' fl-istess linji 
viżivi bħall-isem 
tal-prodott, 
flimkien ma’ 
referenza fil-
parentesi u 
konformement 
mal-Artikolu 13(1) 
ta’ dan ir-
Regolament għall-
kontenut ta’ 
kaffeina espress 
f’mg/100g/ml/ ml. 
Fil-każ ta' 
supplimenti tal-
ikel, il-kontenut 
tal-kaffeina 
għandu jkun 
espress għal kull 
porzjon kif 
irrakkomandat 
għall-konsum ta' 
kuljum fuq l-
ittikkettjar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kelma ‘fih’ teknikament tkun aħjar sabiex jiġu evitati lakuni leġislattivi, p.e. il-gwarana hija 
addittiv li għandha kontenut ta’ kaffeina naturali għoli u ma jkunx hemm għalfejn tkun 
ittikkettata  jekk tintuża l-kelma ‘miżjuda’. Ukoll xarbiet li fihom livelli baxxi ta’ kaffeina 
anqas minn 150mg/l miżjuda bħala aromatizzant m’għandhomx ikunu koperti bid-
dispożizzjonijiet tat-tikkettjar skont 4.2.

Emenda 358
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Anness III – tabella – punt 4.2– kolonna tax-xellug

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4.2 Ikel ieħor minn dak li 
ssemma taħt il-punt 4.1, fejn il-
kaffeina tiżdied bi skop nutrittiv 
jew fiżjoloġiku. 

4.2 Ikel ieħor għajr xorb fejn il-kaffeina tiżdied bi 
skop fiżjoloġiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel qari ta’ partijiet mill-Emenda 275

Emenda 359
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Anness III – tabella – punt 5a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5a . PRODOTTI TAL-LAĦAM ĠEJ MINN QATLA
SPEĊJALI
5a.1 Laħam u prodotti tal-
laħam miġjub minn annimali 
li ma ġewx storduti qabel il-
qatla, jiġifieri nqatlu 
ritwalment

'Laħam minn qtil bla 
sturdament'

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari.

Emenda 360
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness IV

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

[whole text of Anness IV] imħassar

Or. it

Emenda 361
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Anness V – punt 19 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

19. Ikel fornut direttament mill-fabbrikant 
ta’ kwantitajiet żgħar ta’ prodotti lill-
konsumatur finali jew lil stabbilimenti 
lokali ta’ bejgħ bl-imnut li jfornu 
direttament lill-konsumatur finali.

19. Ikel fornut direttament mill-fabbrikant 
ta’ kwantitajiet żgħar ta’ prodott, inkluż 
prodotti artiġjanali prodotti minn 
intrapriżi żgħar u bejjiegħa bl-imnut 
lokali, lill-konsumatur finali jew lil 
stabbilimenti lokali ta’ bejgħ bl-imnut li 
jfornu direttament lill-konsumatur finali.

Or. de

Emenda 362
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness V – punt 19 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

19 a. Flieken tal-ħġieġ immarkati b’mod 
li ma jitħassarx.
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Or. it

Ġustifikazzjoni
Ara l-Emenda 223 fil-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari.

Emenda 363
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Anness V – punt 19 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

19 a. prodotti artiġjanali;

Or. en

Emenda 364
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Anness V – punt 19 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

19 a.  Fliexken tal-ħġieġ immarkati b’mod 
li ma jitħassarx

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fliexken tal-ħġieġ immarkati b’mod li ma jitħassarx huma fliexken tal-ħġieġ maħsuba biex 
jerġgħu jintużaw li għandhom tikketta li tkun inċiża jew imnaqqxa direttament fuq il-ħġieġ. Il-
proposta estendiet elementi obbligatorji biex tkopri t-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni għal tali 
fliexken immarkati b’mod li ma jitħassarx. Minħabba l-valur (bejn wieħed u ieħor 60 miljun 
euro) u l-ħajja twila (8-12-il sena) tal-kwantitajiet attwali ta’ fliexken bħal dawn fl-UE, il-
pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari (Emendi 124 u 223) għandha tkun appoġġjata biex teżenta tali 
fliexken mir-rekwiżiti tat-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni. 
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Emenda 365
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a (ġdid) L-isem tal-ikel fit-tikkettjar ta’ 
kwalunkwe prodott tal-laħam li għandu d-
dehra ta’ qatgħa laħam, robbu laħam, 
biċċa laħam, porzjon laħam jew karkassa, 
jew ta’ laħam ipproċessat għandu jinkludi 
indikazzjoni ta’:
(a) kwalunkwe ingredjent ta’ oriġini ta’ 
annimal differenti miżjud mal-bqija tal-
laħam; u 
(b) kwalunkwe ilma miżjud fiċ-ċirkostanzi 
li ġejjin:
- fil-każ ta’ laħam imsajjar u mhux 
imsajjar, jew laħam ipproċessat imsajjar, 
kwalunkwe ilma miżjud li jammonta għal 
aktar minn 5 % tal-piż tal-prodott; 
- fil-każ ta’ laħam ipproċessat mhux 
imsajjar, kwalunkwe ilma miżjud li 
jammonta aktar minn 10 % tal-piż tal-
prodott. 
L-isem tal-ikel fit-tikkettjar ta’ kwalunkwe 
prodott tal-ħut li għandu d-dehra ta’ 
qatgħa, flett, biċċa, jew porzjon ta’ ħuta 
għandu jinkludi indikazzjoni ta’:
(a) kwalunkwe ingredjent ta’ oriġini 
veġitali miżjud, u ta’ oriġini ta’ animal 
għajr ħut; u 
(b) kwalunkwe ilma miżjud li jammonta 
għal aktar minn 5 % tal-piż tal-prodott. 

Or. en
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Emenda 366
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-isem tal-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu jakkumpanjawh id-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika tal-ikel jew it-trattament 
speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, mitħun fi trab, imnixxef 
iffriżat, iffriżat malajr, konċentrat, 
affumikat) fil-każijiet kollha fejn jekk dik 
l-informazzjoni titħalla barra tista' tiżgwida 
lix-xerrej.

1. -isem tal-ikel għandu jinkludi jew ikollu 
jakkumpanjawh id-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika tal-ikel jew it-trattament 
speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, mitħun fi trab, iffriżat mill-
ġdid, imnixxef iffriżat, iffriżat, iffriżat 
malajr, iddifrostjat, konċentrat, affumikat) 
fil-każijiet kollha fejn jekk dik l-
informazzjoni titħalla barra tista’ tiżgwida 
lix-xerrej.

Or. en

Emenda 367
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-isem tal-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu jakkumpanjawh id-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika tal-ikel jew it-trattament 
speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, mitħun fi trab, imnixxef 
iffriżat, iffriżat malajr, konċentrat, 
affumikat) fil-każijiet kollha fejn jekk dik 
l-informazzjoni titħalla barra tista' tiżgwida 
lix-xerrej.

1. L-isem tal-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu jakkumpanjawh id-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika tal-ikel jew it-trattament 
speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, mitħun fi trab, iffriżat mill-
ġdid, imnixxef iffriżat, iffriżat malajr, 
iddifrostjat, konċentrat, affumikat) fil-
każijiet kollha fejn jekk dik l-informazzjoni 
titħalla barra tista' tiżgwida lix-xerrej.

Or. en
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Emenda 368
János Áder

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-isem tal-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu jakkumpanjawh id-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika tal-ikel jew it-trattament 
speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, mitħun fi trab, imnixxef 
iffriżat, iffriżat malajr, konċentrat, 
affumikat) fil-każijiet kollha fejn jekk dik 
l-informazzjoni titħalla barra tista' tiżgwida 
lix-xerrej.

1. L-isem tal-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu jakkumpanjawh id-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika tal-ikel jew it-trattament 
speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, mitħun fi trab, iffriżat mill-
ġdid, imnixxef iffriżat, iffriżat malajr, 
konċentrat, affumikat) fil-każijiet kollha 
fejn jekk dik l-informazzjoni titħalla barra 
tista' tiżgwida lix-xerrej.

Or. en

Emenda 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-isem tal-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu jakkumpanjawh id-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika tal-ikel jew it-trattament 
speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, mitħun fi trab, imnixxef 
iffriżat, iffriżat malajr, konċentrat, 
affumikat) fil-każijiet kollha fejn jekk dik 
l-informazzjoni titħalla barra tista' tiżgwida 
lix-xerrej.

1. L-isem tal-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu jakkumpanjawh id-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika tal-ikel jew it-trattament 
speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, mitħun fi trab, imnixxef 
iffriżat, iffriżat malajr, konċentrat, 
affumikat, deodoriżżat) fil-każijiet kollha 
fejn jekk dik l-informazzjoni titħalla barra 
tista' tiżgwida lix-xerrej.

Or. it
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Emenda 370
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

imħassar

Or. en

Emenda 371
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

imħassar

Or. en

Emenda 372
James Nicholson

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

2. imħassar
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Or. en

Emenda 373
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

imħassar

Or. en

Emenda 374
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

2. Fil-każ ta’ ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat” u fejn dan ma jsirx jiżgwida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandu jkollhom l-informazzjoni dwar il-proċessi użati fl-ikel tagħhom fejn 
tista’ tiżgwidahom dwar in-natura tal-ikel. Il-proċess tal-iffriżar jintuża mill-industrija tal-
ikel għal firxa ta’ funzjonijiet inkluż il-ħżin u biex jgħin fit-tqattigħ tal-prodotti. Biex jiġi 
assigurat li l-konsumaturi jirċievu informazzjoni bis-sens huwa importanti li jiġi ċċarat fejn 
japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet. Dawn għandhom ikunu ffukati fuq l-interess tal-
konsumaturi u fejn bil-forniment tal-informazzjoni l-konsumaturi jevitaw milli jkunu żgwidati. 
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Emenda 375
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

2. Fil-każ ta’ ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat” dment li l-prodott ikun 
adattat għall-iffriżar mill-ġdid. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandu jkollhom l-informazzjoni dwar il-proċessi użati fl-ikel tagħhom fejn 
tista’ tiżgwidahom dwar in-natura tal-ikel. Il-proċess tal-iffriżar jintuża mill-industrija tal-
ikel għal firxa ta’ funzjonijiet inkluż it-trasport u l-ħżin u biex jgħin fit-tqattigħ tal-prodotti. 
Biex jiġi assigurat li l-konsumaturi jirċievu informazzjoni bis-sens huwa importanti li jiġi 
ċċarat fejn japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet. Dawn għandhom ikunu ffukati fuq fejn l-
informazzjoni tkun ta’ użu prattiku għall-konsumaturi pereżempju f’każijiet fejn l-iffriżar ma 
jkunz tajjeb għaliex jgħarraq il-kwalità u s-sigurà tal-prodott.  

Emenda 376
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

2. Fil-każ ta’ ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat u fejn jeżisti riskju għas-saħħa 
identifikabbli, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

Or. en
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Emenda 377
James Nicholson

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

2. Fil-każ ta’ ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat u fejn jeżisti riskju għas-saħħa 
identifikabbli, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

Or. en

Emenda 378
Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

2. Fil-każ ta’ ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”, ħlief jekk il-prodott ikun 
adattat għall-iffriżar mill-ġdid. 

Or. en

Emenda 379
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Anness VI– punt 2 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Fil-każ ta' ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 

2. Fil-każ ta’ ikel li jkun ġie ffriżat qabel 
ma jinbiegħ u li mbagħad jinbiegħ 
iddifrostjat, l-isem tal-ikel għandu jkun 
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akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat”.

akkumpanjat mill-indikazzjoni 
“iddifrostjat” ħlief jekk il-prodott ikun 
adattat għall-iffriżar mill-ġdid. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta ma jeżisti l-ebda tħassib dwar is-sikurezza tal-ikel meta prodott iddifrostjat qabel jerġa’ 
jiġi ffriżat, m’għandux ikun obbligatorju li tissemma l-kelma “iddifrostjat” 

Emenda 380
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2 a. (ġdid) Fejn l-ikel kopert bil-punt 2 
ikun fih aktar minn ingredjent wieħed, l-
indikazzjoni tkun meħtieġa biss fejn il-
prodott sħiħ ikun ġie ffriżat qabel jinbiegħ 
lill-konsumatur finali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandu jkollhom l-informazzjoni dwar il-proċessi użati fl-ikel tagħhom fejn 
tista’ tiżgwidahom dwar in-natura tal-ikel. Il-proċess tal-iffriżar jintuża mill-industrija tal-
ikel għal firxa ta’ funzjonijiet inkluż il-ħżin u biex jgħin fit-tqattigħ tal-prodotti. Biex jiġi 
assigurat li l-konsumaturi jirċievu informazzjoni bis-sens huwa importanti li jiġi ċċarat fejn 
japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet. Dawn għandhom ikunu ffukati fuq l-interess tal-
konsumaturi u fejn bil-forniment tal-informazzjoni l-konsumaturi jevitaw milli jkunu żgwidati. 

Emenda 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Part Ba – REKWIŻITI SPEĊIFIĊI 
RIGWARD L-INDIKAZZJONI TAL-
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KISI TAZ-ZALZETT
Il-kisi taz-zalzett gġandu jkun indikat kif 
ġej fil-lista tal-ingredjenti: 
‘kisi naturali’ jekk il-kisi użat fil-
produzzjoni taz-zalzett ikun ġej mill-
passaġġ intestinali jew saħansitra ta’ 
annimali ungulati;
‘kisi artifiċjali’ fil-każi l-oħra kollha.
Jekk il-kisi artifiċjali ma jittikilx, dan 
għandu jkun indikat. 

Or. de

Emenda 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Fil-każ ta' ikel li fih komponent jew 
ingredjent li l-konsumaturi jistennew li 
jkun użat b'mod normali jew preżenti 
b'mod naturali ġie sostitwit b'komponent 
jew ingredjent differenti, l-ittikkettjar 
għandu jkollu - minbarra l-lista tal-
ingredjenti - indikazzjoni ċara tal-
komponent jew tal-ingredjent li intuża 
għas-sostituzzjoni parzjali jew sħiħa.

4. Fil-każ ta’ ikel li fih komponent jew 
ingredjent li l-konsumaturi jistennew li 
jkun użat b’mod normali jew preżenti 
b’mod naturali ġie sostitwit b’komponent 
jew ingredjent differenti, l-ittikkettjar 
għandu jkollu - minbarra l-lista tal-
ingredjenti u b’mod viżibbli ċar – waħda 
mill-indikazzjonijiet li ġejjin: 

a) ‘[l-ispeċifikazzjoni tal-ikel] magħmul bi
[speċifikazzjoni tal-komponent(i) jew 
ingredjent(i) sostitut(i)] minflok
[speċifikazzjoni tal-komponent(i) jew 
ingredjent(i) sostitwit(i)]’ jew
b) ‘[l-ispeċifikazzjoni tal-ikel] bi
[speċifikazzjoni tal-komponent(i) jew 
ingredjent(i) sostitwit(i)] sostitut’ jew ‘[l-
ispeċifikazzjoni tal-ikel] b’imitazzjoni 
[speċifikazzjoni tal-komponent(i) jew 
ingredjent(i) sostitwit(i)]’

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni proposta mill-Kunsill tista’ twassal lill-produtturi tal-ikel biex jinkludu 
deskrizzjonijiiet twal u elaborati ta’ ingredjenti sostituti fit-tikkettjar tal-prodott tagħhom. Fl-
interessi ta’ protezzjoni aħjar tal-konsumaturi, huwa essenzjali li t-tikkettjar għandu jkun ċar 
u li jinftiehem, ifisser direttament dak li l-konsumatur jeħtieġ li jkun jaf sabiex jieħu 
deċiżjonijiet ta’ xiri infurmati.

Emenda 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4 a (ġdid). L-isem tal-ikel għandu jindika 
kwalunkwe ingredjenti miżjuda minn 
oriġini ta’ annimal differenti mal-
annimal primarju, għall-prodotti tal-
laħam li għandhom id-dehra ta’ qatgħa, 
robbu, biċċa, porzjon jew karkassa u 
għall-prodotti tal-ħut. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari. 

Emenda 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 4 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4 b (ġdid) L-isem tal-ikel fit-tikkettjar ta’ 
kwalunkwe prodott tal-laħam li għandu d-
dehra ta’ qatgħa, robbu, biċċa, porzjon 
jew karkassa tal-laħam, jew ta’ laħam 
ipproċessat għandu jinkludi indikazzjoni 
ta:  
(a) kwalunkwe ingredjent ta’ oriġini ta’ 
animal differenti miżjud mal-bqija tal-
laħam; u 
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(b) kwalunkwe ilma miżjud fiċ-ċirkostanzi 
li ġejjin: 
– fil-każ ta’ laħam imsajjar u mhux 
imsajjar, jew laħam ipproċessat imsajjar, 
kwalunkwe ilma miżjud li jammonta għal 
aktar minn 5 % tal-piż tal-prodott, 
– fil-kaz ta’ laħam ipproċessat mhux 
imsajjar, kwalunkwe ilma miżjud li 
jammonta għal aktar minn 10 % tal-piż 
tal-prodott. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari

Emenda 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 4 c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-isem tal-ikel fit-tikkettjar ta’ kwalunkwe 
prodott tal-ħut li għandu d-dehra ta’ 
qatgħa, flett, biċċa, jew porzjon ta’ ħuta 
għandu jinkludi indikazzjoni ta’:
(a) kwalunkwe ingredjent ta’ oriġini 
veġitali miżjud, u ta’ oriġini ta’ animal 
għajr ħut; u 
(b) kwalunkwe ilma miżjud li jammonta 
għal aktar minn 5 % tal-piż tal-prodott. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.
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Emenda 386
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Anness VII – Parti B – tabella –punt 1 – kolonna tal-lemin –l-ewwel paragrafu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

‘Żejt’, flimkien ma’: ‘Żejt’, flimkien ma’:
-  jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, kif ikun il-każ, jew,

- jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali” (jew l-indikazzjoni tal-oriġini 
mill-annimali speċifika tagħhom), kif ikun 
il-każ, jew

- b'indikazzjoni tal-oriġini veġitali jew 
mill-annimali speċifika tagħhom.

- b’indikazzjoni tal-oriġini veġitali jew 
mill-annimali speċifika tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni
Emenda 263 tal-ewwel qari.

Emenda 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Anness VII – Part B – tabella –punt 1 – kolonna tal-lemin –l-ewwel paragrafu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

‘Żejt’, flimkien ma’ ‘Żejt’, flimkien ma’ jew l-aġġettiv mill-
“annimali” (jew l-indikazzjoni tal-oriġini 
mill-annimali speċifika tagħhom) jew, kif 
ikun il-każ, b’indikazzjoni tal-oriġini 
veġitali speċifika tagħhom.

- jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, kif ikun il-każ, jew

F’każijiet fejn ċerti żjut veġitali ma 
jistgħux ikunu ggarantiti li ma jkunux
preżenti, l-użu ta’ ‘Jista’ jkun fih…’ 
huwa mitlub. 

- b'indikazzjoni tal-oriġini veġitali jew 
mill-annimali speċifika tagħhom

Or. en
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Emenda 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Proposta għal regolament
Anness VII – Part B – tabella –punt 1 – kolonna tal-lemin –l-ewwel paragrafu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

‘Żejt’, flimkien ma’ ‘Żejt’, flimkien ma’ jew l-aġġettiv mill-
“annimali” (jew l-indikazzjoni tal-oriġini 
mill-annimali speċifika tagħhom) or, kif 
ikun il-każ, b’indikazzjoni tal-oriġini 
veġitali speċifika tagħhom.

- jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, kif ikun il-każ, jew

F’każijiet fejn ċerti żjut veġitali ma 
jistgħux ikunu garantiti li mhumiex 
preżenti, l-użu ta’ ‘Jista’ jkun fih…’ 
huwa mitlub. 

- b'indikazzjoni tal-oriġini veġitali jew 
mill-annimali speċifika tagħhom

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ristabbiliment tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. 

Emenda 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness VII – Part B – tabella –punt 1 – kolonna tal-lemin –it-tieni paragrafu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-aġġettiv kompletament jew parzjalment 
idroġenizzat, kif adatt, għandu 
jakkumpanja l-indikazzjoni ta’ żejt 
idroġenizzat dment li l-ammont ta’ 
saturati u xaħmijiet trans ma jkunux 
inklużi fid-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni.

L-aġġettiv kompletament jew parzjalment 
idroġenizzat, kif adatt, għandu 
jakkumpanja l-indikazzjoni ta’ żejt 
idroġenizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari. 
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Emenda 390
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Anness VII – Part B – tabella – punt 2 – kolonna tal-lemin –l-ewwel paragrafu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

‘Xaħam’, flimkien ma’: ‘Xaħam’, flimkien ma’ indikazzjoni tal-
oriġini veġitali jew mill-annimali speċifika 
tagħhom.

- jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, kif ikun il-każ, jew
- b'indikazzjoni tal-oriġini veġitali jew 
mill-annimali speċifika tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Emenda 279 fl-ewwel qari.

Emenda 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness VII – Part B – tabella – punt 2 – kolonna tal-lemin –l-ewwel paragrafu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

‘Xaħam’, flimkien ma’ ‘Xaħam’, flimkien ma’ indikazzjoni tal-
oriġini veġitali jew mill-annimali 
speċifika tagħhom. 

- jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, kif ikun il-każ, jew
- b'indikazzjoni tal-oriġini veġitali jew 
mill-annimali speċifika tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-pożizzjoni tal-PE fl-ewwel qari.
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Emenda 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness VII – Part B – tabella – punt 15a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

15a (ġdid) Estratti 
naturali minn frott, 
ħxejjex, u pjanti jew 
partijiet minn pjanti li 
jittieklu miksuba 
permezz ta’ proċeduri 
mekkaniċi/fiżiċi u użati 
f’forma konċentrata 
biex jagħtu l-kulur lill-
ikel. 

“Koloranti tal-ikel”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koloranti huma użati fil-produzzjoni tal-ikel bħala ingredjenti ta’ ikel ieħor għal skopijiet ta’ 
kulur. It-terminu se jagħmilha eħfef għall-konsumaturi biex jirrikonoxxu li sustanza elenkata 
f’lista ta’ ingredjenti qed tintuża għal skopijiet ta’ kulur. Billi l-liġi Komunitarja ma 
tistabbilixxix xi rekwiżit biex tiġi provduta informazzjoni dwar il-koloranti tal-ikel, huwa 
xieraq li l-ispeċifikazzjoni speċifika tiġi sostituta b’indikazzjoni ta’ kategorija.

Emenda 393
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Anness VII – Parti C – lista

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Aċidu Aċidu

Regolatur tal-Aċidità Regolatur tal-Aċidità

Aġent kontra t-tagħqid Aġent kontra t-tagħqid

Aġent kontra r-ragħwa Aġent kontra r-ragħwa
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Antiossidant Antiossidant

Aġent li jżid il-volum Aġent li jżid il-volum

Kulur Kulur

Emulsifikant Emulsifikant

Melħ emulsifikat 1
Melħ emulsifikat 1

Enżimi*

Aġent li jissoda Aġent li jissoda

Tejjieb il-ħwawar Tejjieb il-ħwawar

Aġent għat-trattament tad-dqiq Aġent għat-trattament tad-dqiq

Aġenti li jagħmlu r-ragħwa Aġenti li jagħmlu r-ragħwa

Aġent li jgħaqqad f’ġel Aġent li jgħaqqad f’ġel

Aġent li jagħmel l-ikel ileqq Aġent li jagħmel l-ikel ileqq

Humectant Humectant

Lamtu mmodifikat 2
Lamtu mmodifikat 2

Preservattiv Preservattiv

Gass propellent Gass propellent

Aġent li jgħolli l-ikel Aġent li jgħolli l-ikel

Aġenti sekwestranti Aġenti sekwestranti

Stabbilizzatur Stabbilizzatur

Dolċifikant Dolċifikant
Aġent li jgħaqqad Aġent li jgħaqqad

_________________ _________________
1 Għall-ġobon ipproċessat u l-prodotti 
bbażati fuq ġobon ipproċessat biss. 

1 Għall-ġobon ipproċessat u l-prodotti 
bbażati fuq ġobon ipproċessat biss. 
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2 L-isem speċifiku jew in-numru E 
m'għandux ikun meħtieġ li jiġi indikat.

2 L-isem speċifiku jew in-numru E 
m'għandux ikun meħtieġ li jiġi indikat.

*  L-isem speċifiku jew in-numru E 
m'għandux ikun meħtieġ li jiġi indikat.

*  L-isem speċifiku jew in-numru E 
m'għandux ikun meħtieġ li jiġi indikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-addittivi: Għadd ta’ addittivi għandhom ismijiet twal ħafna u/jew tekniċi, li ma jipprovdux 
informazzjoni addizzjonali lill-konsumaturi iżda jokkupaw ħafna spazju fuq it-tikketta. 
Għalhekk huwa ġustifikat li jitħalla l-użu ta’ ismijiet iqsar u aktar ġeneriċi. L-enżimi: L-
ismijiet reali tal-enżimi mhumiex informattivi għall-konsumaturi u jistgħu jinstabu f’diversi 
kategoriji. L-isem ġeneriku “enżimi” se jinforma b’mod adegwat lill-konsumaturi dwar il-
prodott. Dan l-approċċ mhux uniku billi ilu applikat għal snin għal-lamtijiet immodifikati. 

Emenda 394
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Anness VII – parti D – punt 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-aromatizzanti għandhom jiġu 
msemmija jew bil-kelma ‘aromatizzanti’
jew b’isem jew deskrizzjoni aktar speċifika 
tal-aromatizzant.

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu
2, l-aromatizzanti għandhom jiġu 
msemmija bit-termini

— 'aromatizzanti'
jew b’isem jew deskrizzjoni aktar speċifika 
tal-aromatizzant, jekk il-komponent 
aromatizzant fih aromatizzanti kif definit 
fl-Artikolu 3(2)(b), (c), (d), (e), (f), (g) u 
(h) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-
aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi 
proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fi u 
fuq l-ikel (*);
—'aromatizzanti tal-affumikazzjoni’ jew 
‘aromatizzanti tal-affumikazzjoni prodott 
minn’ ikel jew kategoriji jew sorsi tal-ikel’
(p.e. aromatizzant tal-affumikazzjoni 
prodott mill-injam tal-fagu), jekk il-
komponent tal-aromatizzant ikun fih 
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aromatizzanti kif definiti fl-Artikolu
3(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 
1334/2008 u jerħi aroma ta’ 
affumikazzjoni fl-ikel. 

Or. en

Emenda 395
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Anness VII – parti D – punt 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Il-kelma ‘naturali’ jew xi kelma oħra li 
jkollha kważi l-istess tifsira tista’ tintuża’ 
biss għall-aromatizzanti li fihom il-
komponent tal- aromatizzanti fih 
esklużivament sustanzi tal- aromatizzanti 
kif definiti fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2)
tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u/jew 
il-preparazzjonijiet tal-aromatizzanti kif 
definiti fil-punt (d) tal-Artikolu 3(2) ta' 
dak ir-Regolament.

3. It-terminu ‘naturali’ għad-deskrizzjoni 
tal-aromatizzanti għandu jintuża 
b’konformità mal-Artikolu 16 tar-
Regolament (KE) Nru 1334/2008.

Or. en

Emenda 396
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Anness VII – parti D – punt 4 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Jekk l-isem tal- aromatizzanti fih 
referenza għan-natura jew oriġini veġetali 
jew tal-annimali tas-sustanzi inkorporati, 
il-kelma ‘naturali’ jew xi kelma oħra li 
jkollha kważi l-istess tifsira ma tistax
tintuża' sakemm il-komponent tal-
aromatizzanti ma jkunx ġie iżolat permezz 
ta’ proċessi fiżiċi, enżimatiċi jew 

4. Bis-saħħa tad-deroga minn paragrafu 6
tal-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru
1334/2008, it-terminu ‘aroma(i) naturali’ 
jista’ wkoll  jintuża fejn ikunu sodisfati l-
kundizzjonijiet tal-paragrafu 4 jew 5 ta’ 
dak l-Artikolu.
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mikrobijoloġiċi adattati jew proċessi ta' 
preparazzjoni tal-ikel tradizzjonali biss 
jew kważi biss mill-ikel jew mis-sors ta' 
aromatizzanti konċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jkun allinjat għall-bidliet introdotti fir-Regolament (KE) Nru 
1334/2008 li jistabbilixxi  r-regoli dwar l-ispeċifikazzjonijiet tal-aromatizzanti. Madankollu 
termini bħal “Togħma ta’ frawli naturali ma’ togħmiet naturali oħra” huma twal. Paragrafu
3 ta’ din l-Emenda jippermetti l-flessibilità għall-fabbrikanti. 

Emenda 397
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Anness IX – punt 1 ca (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1 ca ikel suġġett għal miżuri nazzjonali li 
jeżentaw pakketti ta’ 50g jew anqas. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-UE kollha ħafna Stati Membri żviluppaw ir-regoli tagħhom stess fuq ir-rekwiżiti tal-piż 
minimu nett għal kwalunkwe għadd ta’ ikel, partikolarment għall-prodotti tal-ħelu. L-
emendar tar-regolament biex tintalab dikjarazzjoni tal-piż nett se jkun verament ta’ piż fuq 
kumpaniji żgħar li jbigħu dawn il-prodotti mingħajr ebda benefiċċju veru għall-konsumaturi. 
Sabiex ma jiżdidux il-piżijiet fuq dawn l-industriji affettwati b’dawn il-bidliet fir-regolament, 
għandha titkompla d-deroga minn dawn ir-rekwiżiti . 

Emenda 398
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness XI

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

[whole text of Anness XI] imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara Emenda dwar l-Artikolu 25 (2) b.

Emenda 399
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness XI – titolu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

TIPI TA' LAĦAM LI GĦALIHOM HI 
OBBLIGATORJA L-INDIKAZZJONI 
TAL-PAJJIŻ TA' ORIĠINI JEW TAL-

POST TA' PROVENJENZA

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda dwar l-Artikolu 25 (2) b.

Emenda 400
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness XIII – taqsima 1 – titolu

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

KONSUM REFERENZJALI TA’ 
VITAMINI U MINERALI (ADULTI)

KONSUM REFERENZJALI TA’ 
KULJUM  TA’ VITAMINI U MINERALI 
(ADULTI)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda adottata mill-parlament fl-ewwel qari (Emenda 242).
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Emenda 401
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Anness XIII – punt 2 – paragrafu 1 – inċiż 3 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

– 15 % tal-valuri ta' referenza tan-nutrijent 
speċifikati fil-punt 1 għal kull porzjon jekk 
il-pakkett ikun fih porzjon wieħed biss.

– 15 % tal-valuri ta’ referenza tan-nutrijent 
speċifikati fil-punt 1 għal kull porzjon jekk 
il-pakkett ikun fih porzjon wieħed biss.

– 5% tal-RDI kull 100kcal fil-każ ta’ 
prodotti għajr xorb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont din il-proposta, ikel li fih ħafna ilma u/jew ikel b’enerġija baxxa mhux se jitħalla 
jagħmel referenza għall-kontenut tal-vitamini u l-minerali. Dan mhux konformi mad-
dispożizzjonijiet tat-tikkettjar tal-CODEX ALIMENTARIUS fejn teżisti l-possibilità li tirrelata 
l-perċentwal ma’ l-ammont ta’ kcal. Minħabba l-esklużjoni tar-referenza għal (5% ta’ RDI) 
kull 100 kcal, ħafna frott, ħxejjex u prodotti tal-ħalib ma jistgħux juru l-kontenut tal-
mikronutrijenti tagħhom (“sors ta’” vitamini u minerali), billi fihom ħafna ilma. 

Emenda 402

Struan StevensonProposta għal regolament
Anness XV – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-unitajiet ta' kejl li għandhom jintużaw 
fid-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għall-
enerġija (kilojoules (kJ) u kilokaloriji 
(kcal)) u massa (grammi (g), milligrammi 
(mg), u mikrogrammi (μg)) u l-ordni ta' 
preżentazzjoni tal-informazzjoni, kif ikun 
il-każ, għandhom ikunu dawn li ġejjin:

L-unitajiet ta’ kejl li għandhom jintużaw 
fid-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għall-
enerġija kilokaloriji (kcal)) u massa 
(grammi (g), milligrammi (mg), u 
mikrogrammi (μg)) u l-ordni ta’
preżentazzjoni tal-informazzjoni, kif ikun 
il-każ, għandhom ikunu dawn li ġejjin:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kif kien maqbul fl-ewwel qari fil-Parlament, ir-Regolament ġdid propost huwa maħsub biex 
isaħħaħ l-informazzjoni għall-konsumaturi. Billi l-kaloriji huwa l-kejl l-aktar mifhum, u kif 
huwa aċċettat li ħafna konsumaturi diġà qegħdin jiffaċċjaw diffikultajiet biex jifhmu l-
informazzjoni fuq it-tikketti, inkluż dik marbuta man-nutrizzjoni, l-użu tal-kJ huwa żejjed u 
potenzjalment kontraproduttiv. 


