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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0040),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0000/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali kif ukoll tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(2) Il-moviment ħieles ta’ ikel sigur u 
tajjeb għas-saħħa huwa parti essenzjali 
mis-suq intern u jikkontribwixxi b’mod 
sinifikanti għas-saħħa u l-benefiċċju taċ-
ċittadini, u għall-interessi soċjali u 
ekonomiċi tagħhom.

(2) Il-moviment ħieles ta’ ikel sikur huwa 
parti essenzjali mis-suq intern u 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għas-
saħħa u l-benefiċċju taċ-ċittadini, u għall-
interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom. Dan 
ir-regolament se jaqdi kemm l-interessi 
tas-suq intern, billi jissimplifika l-liġi, 
jiżgura ċertezza legali u jnaqqas il-
burokrazija tal-leġiżlazzjoni, kif ukoll 
jibbenefika liċ-ċittadin, billi jirrikjedi li 
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jkun hemm tikketta tal-prodotti tal-ikel li 
tkun ċara, tinftiehem u tinqara.

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’hemmx definizzjoni ta’ ikel “tajjeb għas-saħħa”; “tajjeb għas-saħħa” huwa diġà espress 
permezz tat-terminu “sikur”, peress li dan jiddeskrivi n-nuqqas ta' ingredjenti li jmarrdu kif 
ukoll in-nuqqas ta’ sustanzi li jagħmlu ħsara mil-lat iġjeniku. Huwa importanti li wieħed 
jiddistingwi li r-regolament għandu l-għan  kemm li jipproteġi lill-konsumatur aħjar kif ukoll 
li jarmonizza s-suq intern. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(3) Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa għall-konsumaturi u 
sabiex ikun garantit id-dritt tagħhom għall-
informazzjoni, għandu jiġi assigurat li l-
konsumaturi jkunu infurmati sew dwar l-
ikel li jikkonsmaw. L-għażliet tal-
konsumaturi jistgħu jiġu influwenzati, 
inter alia, permezz ta' konsiderazzjonijiet 
sanitarji, ekonomiċi, ambjentali, soċjali u 
etiċi.

(3) Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa għall-konsumaturi u 
sabiex ikun garantit id-dritt tagħhom għall-
informazzjoni, għandu jiġi assigurat li l-
konsumaturi jkunu infurmati sew dwar l-
ikel li jikkonsmaw. L-għażliet tax-xiri
jistgħu jiġu influwenzati, inter alia, 
permezz ta' konsiderazzjonijiet sanitarji, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u etiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk qed nitkellmu prinċipalment dwar għażliet tax-xiri; l-għażla tax-xiri hija fl-istess 
ħin l-għażla li ssir konsumatur.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(8) Ir-rekwiżiti ġenerali dwar it-tikkettjar (8) Ir-rekwiżiti ġenerali dwar it-tikkettjar 
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huma kumplimentati b’għadd ta’
dispożizzjonijiet applikabbli għall-ikel 
kollu f’ċerti ċirkostanzi jew għal ċerti 
kategoriji ta’ ikel. Barra minn hekk, hemm 
numru ta’ regoli speċifiċi li huma 
applikabbli għal ikel speċifiku.

huma kumplimentati permezz ta’ 
dispożizzjonijiet ġodda, li għandhom 
ikunu applikabbli għall-ikel u x-xorb 
mhux alkoħoliku kollu  Barra minn hekk, 
hemm numru ta’ regoli speċifiċi li huma 
applikabbli għal ikel speċifiku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għall-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku kollu hija l-kriterju għall-proporzjonalità 
tal-proposti għat-tikkettjar obbligatorju u għalhekk għandha tiġi enfasizzata.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Filwaqt li l-għanijiet oriġinali u l-
komponenti ewlenin tal-leġiżlazzjoni 
preżenti dwar it-tikkettjar għadhom validi 
xorta, jeħtieġ li tiġi simplifikata sabiex 
ikun hemm konformità aktar faċli u 
ċarezza akbar għall-partijiet interessati u 
biex tiġi modernizzata sabiex tqis l-
iżviluppi l-ġodda fil-qasam ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

(9) Filwaqt li l-għanijiet oriġinali u l-
komponenti ewlenin tal-leġiżlazzjoni 
preżenti dwar it-tikkettjar għadhom validi 
xorta, jeħtieġ li tiġi simplifikata sabiex 
ikun hemm applikazzjoni aktar faċli u 
ċertezza legali akbar għall-partijiet 
interessati u biex tiġi modernizzata sabiex 
tqis l-iżviluppi l-ġodda fil-qasam ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Hemm interess pubbliku fir-relazzjoni 
bejn id-dieta u s-saħħa u fl-għażla ta’ dieta 

(10) Hemm interess pubbliku fir-relazzjoni 
bejn id-dieta u s-saħħa u fl-għażla ta’ dieta 
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adattata li tgħodd għall-bżonnijiet 
individwali. Il-White Paper tal-
Kummissjoni dwar Strateġija għall-Ewropa 
f’kwistjonijiet tas-saħħa marbuta man-
Nutrizzjoni, il-Piż Żejjed u l-Obeżità 
nnutat li t-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni 
huwa għodda importanti biex jgħarraf lill-
konsumaturi dwar il-kompożizzjoni ta’ l-
ikel u tgħinhom jagħmlu għażliet 
infurmati. L-istrateġija tal-politika tal-
konsumatur 2007-2013 enfasizzat li l-fatt li 
l-konsumaturi jkunu permessi jagħmlu 
għażliet informati huwa essenzjali kemm 
għal kompetizzjoni effettiva kif ukoll għal 
benesseru tal-kosnumatur. L-għarfien dwar 
il-prinċipji bażiċi tan-nutrizzjoni u 
informazzjoni tan-nutrizzjoni adattata dwar 
l-ikel kieku tikkontribwixxi sew biex il-
konsumatur ikun jista’ jagħmel għażla 
infurmata. (11)

adattata li tgħodd għall-bżonnijiet 
individwali. Il-White Paper tal-
Kummissjoni dwar Strateġija għall-Ewropa 
fi kwistjonijiet tas-saħħa relatati man-
Nutrizzjoni, il-Piż Żejjed u l-Obeżità 
nnotat li t-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni 
huwa għodda importanti biex il-
konsumaturi jkunu infurmati dwar il-
kompożizzjoni tal-ikel u jgħinhom jagħmlu 
għażliet infurmati. Il-kampanji ta’ 
edukazzjoni u ta’ informazzjoni huma 
mekkaniżmu importanti biex il-
konsumatur jifhem aħjar it-tagħrif dwar 
l-ikel. L-istrateġija tal-politika tal-
konsumatur 2007-2013 enfasizzat li l-fatt li 
l-konsumaturi jkunu permessi jagħmlu 
għażliet informati huwa essenzjali kemm 
għal kompetizzjoni effettiva kif ukoll għal 
benesseru tal-kosnumatur. L-għarfien dwar 
il-prinċipji bażiċi tan-nutrizzjoni u 
informazzjoni tan-nutrizzjoni adattata dwar 
l-ikel kieku tikkontribwixxi sew biex il-
konsumatur ikun jista’ jagħmel għażla 
infurmata. Barra minn hekk, tagħmel sens 
u hu xieraq li l-konsumaturi fl-Istati 
Membri jkunu jistgħu jużaw sors ta’ 
informazzjoni newtrali sabiex jiċċaraw il-
mistoqsijiet tagħhom dwar in-nutrizzjoni. 
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu hotlines xierqa li jistgħu 
jkunu ffinanzjati mill-industrija tal-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur jista' jtejjeb id-dieta tiegħu u jifhem aktar l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tal-ikel mhux bit-tikkettjar tal-ikel biss. Anke issa, il-konsumaturi ma jistgħux jifhmu l-
informazzjoni kollha ta’ fuq it-tikketta, u huwa essenzjali li Stati Membri jkunu involuti aktar 
f’kampanji ta’ informazzjoni mfassla biex itejbu dak li jifhem il-konsumatur.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
Operazzjonijiet bħat-twassil okkażjonali 
ta’ ikel lil partijiet terzi, is-servizz u l-
bejgħ ta’ ikel minn persuni privati, 
pereżempju waqt avveniment għall-karità
jew fieri lokali tal-komunità u laqgħat, kif 
ukoll il-bejgħ ta’ ikel permezz ta’ forom 
differenti ta’ bejgħ dirett mill-bdiewa, 
mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan ir-
regolament. Sabiex jiġi evitat piż żejjed, 
b’mod partikulari għall-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju fis-settur tradizzjonali tal-
produzzjoni tal-ikel u fil-bejgħ tal-ikel bl-
imnut, li jinkludi wkoll fornituri ta' 
servizzi ta’ catering tal-massa, il-prodotti 
li ma jiġux ippakkjati minn qabel 
għandhom jiġu esklużi mir-rekwiżiti tat-
tikkettjar. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar il-kuntatt mal-ikel imma dwar it-twassil tal-ikel lil 
partijiet terzi; għandha tiġi evitata d-dupplikazzjoni. Bdiewa li n-negozju tagħhom jinvolvi l-
marketing dirett (bejgħ mir-razzett, fi swieq, fit-triq jew  wara l-bieb tad-djar) se jsibu 
ruħhom f’diffikultà kieku kellhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-regolament. Minħabba li 
hawn qed nitkellmu dwar in-niche tad-dħul min-negozju tal-bdiewa,il-kummerċjalizzazzjoni 
diretta tal-ikel agrikolu għandha tiġi eskluża minn dan ir-Regolament. 

Negozji fis-settur tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ikel u fil-kummerċ tal-ikel bl-imnut, 
fosthom il-fornituri ta' servizzi ta’ catering tal-massa, jipproduċu prodotti mhux ippakkjati 
minn qabel biex jitwasslu direttament lill-konsumatur. B’hekk m’hemmx standardizzazzjoni 
ta’ proċeduri u l-ingredjenti jinbidlu kuljum. Ta’ min iżomm ukoll f’moħħu li s-settur 
tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ikel huwa partikolament responsabbli biex jinżammu l-
ispeċjalitajiet reġjonali għall-kreattività u għall-innovazzjoni u b’hekk tiġi żgurata d-diversità 
tal-prodotti. Għalhekk huwa xieraq li dawn il-prodotti jiġu esklużi mir-rekwiżit obbligatorju 
tan-nutrizzjoni..
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Servizzi ta’ catering pprovduti minn 
impriżi tat-trasport m’għandhomx jaqgħu 
taħt dan ir-Regolament ħlief jekk jiġu 
pprovduti fuq rotot bejn żewġ punti fit-
territorju Komunitarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dwar rotot li jibdew u jispiċċaw f’pajjiżi barra mill-UE, il-kumpaniji ta' trasport jistgħu ma 
jsibux fornituri li jissodisfaw l-obbligi ta' informazzjoni. Jekk l-impriżi li jservu dawn ir-rotot 
ikollhom jaqgħu taħt dan ir-Regolament, dan ipoġġi lill-impriżi stabbiliti fl-UE fi żvantaġġ 
kompetittiv, għax huma biss ikunu obbligati jikkonformaw mar-Regolament.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tipprovdi flessibbiltà biżżejjed 
sabiex tkun tista’ tibqa’ aġġornata mar-
rekwiżiti ġodda ta' informazzjoni mill-
konsumaturi u sabiex ikun assigurat 
bilanċ bejn il-ħarsien tas-suq intern u 
bejn id-differenzi fil-perċezzjoni tal-
konsumaturi fl-Istati Membri.

(16) Il-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tipprovdi flessibilità biżżejjed 
sabiex tkun tista’ tibqa’ aġġornata mar-
rekwiżiti ġodda ta' informazzjoni mill-
konsumaturi u sabiex ma jkunx hemm 
xkiel fl-innovazzjoni fl-industrija tal-ikel. 
Il-possibilità ta' informazzjoni volontarja 
addizzjonali mogħtija mill-operaturi tan-
negozji tal-ikel tiżgura aktar flessibilità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-konsiderazzjoni ewlenija biex
tintalab informazzjoni obbligatorja dwar l-
ikel għandha tkun biex il-konsumaturi 
jkunu jistgħu jidentifikaw u jagħmlu użu
kif imiss ta’ l-ikel u biex jagħmlu għażliet
li jaqblu mal-bżonnijiet tad-dieta tagħhom 
individwali.

(17) L-iskop li tintalab informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel hu biex il-
konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu 
deċiżjonijiet konxji dwar ix-xiri li jaqblu
max-xewqat u mal-bżonnijiet tad-dieta 
tagħhom individwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippreċiża u tkompli tiċċara l-premessa.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex il-liġi ta’ informazzjoni dwar l-
ikel tkun tista’ tadatta għat-tibdil fil-
bżonnijiet ta' informazzjoni tal-
konsumaturi, kull konsiderazzjoni dwar il-
bżonn ta' informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel għandha tqis l-interess wiesa' muri
mill-maġġoranza tal-konsumaturi fil-kxif 
ta' ċerta informazzjoni.

(18) Sabiex il-liġi ta’ informazzjoni dwar l-
ikel tkun tista’ tadatta għat-tibdil fil-
bżonnijiet ta' informazzjoni tal-
konsumaturi u sabiex jiġi evitat kull tip ta’ 
ħela fl-ippakkjar; it-tikkettjar obligatorju 
fuq l-ikel għandu jinżamm biss għal 
finijiet ta' informazzjoni li huwa ta’ 
interess kbir għall-maġġoranza tal-
konsumaturi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma tantx jagħmel sens li wieħed jimla t-tikketta tal-pakkett b’ħafna informazzjoni.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Ir-rekwiżiti ġodda obbligatorji ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel għandhom iżda 
jiġu stabbiliti biss jekk u fejn meħtieġ, bi 
qbil mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà, 
proporzjonalità u sostenibbiltà.

(19) Ir-rekwiżiti ġodda obbligatorji ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel, jiġifieri l-forom 
ġodda tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni 
dwar l-ikel, għandhom iżda jiġu stabbiliti 
biss jekk u fejn meħtieġ, bi qbil mal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà, proporzjonalità, 
trasparenza u sostenibbiltà.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke l-introduzzjoni ta’ forom ġodda tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tkun konsistenti mal-prinċipji msemmija. 

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jsemmi li diġà jeżistu regoli kontra r-riklamar qarrieqi. Ir-riklamar ta’ 
prodott bi proprjetajiet mediċinali hu diġà rregolat mir-Regolament tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar in-nutrizzjoni u d-dikjarazzjonijiet ta’ saħħa fuq 
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l-ikel (KE Nru 1924/2006).

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Sabiex ma jiġux imkissra f'biċċiet ir-
regoli li jikkonċernaw ir-responsabbiltà tal-
operaturi tan-negozji tal-ikel fir-rigward 
tal-informazzjoni żbaljata, qarrieqa jew 
nieqsa dwar l-ikel, ir-responsabbiltajiet
tal-operaturi tan-negozji tal-ikel f'dan il-
qasam għandhom jiġu stabbiliti b’mod 
ċar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra
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informazzjoni dwar l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 9(3). 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ l-
ikel u xorta jkunu għadhom preżenti, ċerti 
ingredjenti jew sustanzi oħra jistgħu
jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi lill-
konsumaturi, u f’ċerti każijiet xi wħud 
minn dawk l-allerġiji jew l-intolleranzi 
jistgħu wkoll 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 
dawk il-konsumaturi li, b’mod partikolari,
ibatu minn allerġija ta’ ikel jew 
intolleranza jkunu jistgħu jagħżlu dak l-
ikel li jkunu sikuri minnu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi li jikkawżaw l-allerġiji u l-intolleranzi jikkawżawhom biss f'persuni li huma 
allerġiċi.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-
konsumaturi jagħmlu għażliet selettivi
dwar prodotti partikulari tal-ikel u dwar 
id-dieta. Xi studji juru li l-leġibbiltà tajba
hija element importanti biex tkabbar il-
possibbiltà ħalli l-informazzjoni fuq it-
tikketta tkun tista’ tinfluwenza l-udjenza 
tagħha u l-informazzjoni dwar il-prodott li 
ma tkunx tista’ tinqara hija waħda mill-
kawżi ewlenin għaliex il-konsumaturi ma 
jkunux kuntenti bit-tikketti dwar l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar l-ikel tippermetti li ssir deċiżjoni konxja waqt ix-xiri. Il-leġibbiltà ma 
tiddependix biss mid-daqs tal-kitba, imma wkoll minn diversi fatturi oħra, pereżempju t-tip ta’ 
kitba, il-wisa’ tal-linji u l-kuntrast bejn il-kitba u l-isfond.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex ikun assigurat l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel, jeħtieġ li jiġu 
kkunsidrati l-modi kollha ta’ kif għandha 
tingħata l-informazzjoni lill-konsumaturi, 
inkluż il-bejgħ ta' l-ikel permezz ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod. Għalkemm 
hu ċar li kull ikel fornut permezz ta’ bejgħ 
mill-bogħod għandu jissodisfa l-istess 
rekwiżiti ta’ informazzjoni bħall-ikel 
mibjugħ fil-ħwienet, jeħtieġ li jiġi ċċarat li 
f'każijiet bħal dawn l-informazzjoni 
rilevanti obbligatorja dwar l-ikel għandha 
tkun disponibbli wkoll qabel max-xirja tiġi 
konkluża.

(26) Sabiex ikun assigurat l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel, jeħtieġ li 
jiddaħħal il-bejgħ tal-ikel permezz ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod. Għalkemm 
hu ċar li kull ikel fornut permezz ta’ bejgħ 
mill-bogħod għandu jissodisfa l-istess 
rekwiżiti ta’ informazzjoni bħall-ikel 
mibjugħ fil-ħwienet, jeħtieġ li jiġi ċċarat li 
f'każijiet bħal dawn l-informazzjoni 
rilevanti obbligatorja dwar l-ikel għandha 
tkun disponibbli wkoll qabel max-xirja tiġi 
konkluża.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-disponibilità obbligatorja tal-informazzjoni qabel ma jiġi konkluż kuntratt ta' xiri hija 
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importanti għad-deċiżjoni dwar ix-xiri. L-emenda tissimplifika t-test.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li x-xorb alkoħoliku ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-regolament, ix-xorb 
alkoħoliku mħallat m’għandux jitqies hawn.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar 
tal-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq tal-inbid1 jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar tal-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
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sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess tip 
ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F’dak li 
għandu x’jaqsam mal-birra, inbid tal-likur, 
inbid spumanti, inbid aromatiku u 
prodotti simili li jiġu prodotti minn frott 
ieħor barra l-għeneb, birra tal-frott u l-
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, 
u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet 
ġeografiċi, ta’ xorb spirituż2, kif ukoll 
xorb alkoħoliku mħallat, sabiex tiġi 
żgurata strateġija konsistenti u koerenza 
mal-konsizzjonijiet stabbiliti mill-inbid, 
għandhom japplikaw l-istess tip ta' 
eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

1 ĠU L […], […], p. […]. 1ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1. 
2ĠU L 179, 14.7.1999, S. 2ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(29) Irrispettivament mir-regoli settorjali 
attwali dwar it-tikketta tal-oriġini, l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew il-post 
ta' provenjenza tal-ikel għandu jingħata 
b’mod obbligatorju kull meta n-nuqqas 
tagħha probabbli jiżgwida l-konsumaturi 
fir-rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott. 
F'każijiet oħra, il-forniment tal-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni tal-operaturi tan-negozju tal-
ikel. Bħala prinċipju, l-indikazzjoni tal-
pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' provenjenza 
għandha tingħata f'mod li ma jiżgwidax 
lill-konsumatur u abbażi ta' kriterji definiti 
b'mod ċar li jiżguraw kondizzjonijiet 
ugwali għall-industrija u jtejbu l-għarfien 
tal-konsumatur tal-informazzjoni relatata 
mal-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' ikel. Kriterji bħal dawn ma 
japplikawx għal indikazzjonijiet relatati 
ma' l-isem jew l-indirizz tal-operatur tan-
negozju tal-ikel.

Or. de

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

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) F'uħud mill-każijiet, l-operaturi tan-
negozju ta' l-ikel jista' jkun li jixtiequ

(30) Jekk l-operaturi tan-negozju tal-ikel 
jindikaw li l-oriġini ta' dak l-ikel hija l-
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jindikaw li l-oriġini ta' dak l-ikel hija l-
Komunità Ewropea sabiex jiġbdu l-
attenzjoni tal-konsumaturi għall-kwalitajiet 
tal-prodott tagħhom u għall-istandards ta' 
produzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. 
Indikazzjonijiet bħal dawn għandhom ukoll 
jikkonformaw ma kriterji armonizzati.

Komunità Ewropea sabiex jiġbdu l-
attenzjoni tal-konsumaturi għall-kwalitajiet 
tal-prodott tagħhom u għall-istandards ta' 
produzzjoni tal-Unjoni Ewropea, 
indikazzjonijiet bħal dawn għandhom ukoll 
jikkonformaw ma’ kriterji armonizzati. L-
istess għandu japplika, fejn ikun il-każ, 
għall-indikazzjoni tal-Istat Membru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk jingħataw indikazzjonijiet volontarji dwar l-oriġini “Unjoni Ewropea” u/jew “Stat 
Membru”, għal raġunijiet ta’ komprensjoni, ta' ċertezza legali u ta’ kompetizzjoni fis-suq 
intern dawn għandhom jidhru f'forma konsistenti u uniformi.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-melħ pereżempju mhux nutrijent imma ingredjent.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 
tagħhom. Għalhekk, kienet tkun ta’ 
għajnuna, li kieku l-produtturi kellhom 
jagħtu informazzjoni dwar il-kontenut tal-
enerġija fix-xorb alkoħoliku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għalkemm ix-xorb alkoħoliku mhux imdaħħal f’dan ir-regolament, dan xorta jista’ jagħti 
kontribut sostanzjali għall-konsum enerġetiku. Kull informazzjoni li tingħata min-naħa tal-
produtturi dwar il-kontenut tal-enerġija fix-xorb alkoħoliku tkun ta’ għajnuna għall-
konsumatur.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex ikun hemm konsistenza u 
koerenza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja t-
tniżżil volontarju ta’ kummenti dwar in-
nutrizzjoni jew is-saħħa fuq it-tikketti ta’ l-
ikel għandu jkun skond ir-Regolament 
(KE) Nru 1924/2006 u tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ 
Diċembru 2006 dwar it-talbiet tan-
nutrizzjoni u tas-saħħa li saru fuq l-ikel.

(35) Sabiex ikun hemm ċertezza legali u 
koerenza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja t-
tniżżil volontarju ta’ kummenti dwar in-
nutrizzjoni jew is-saħħa fuq it-tikketti tal-
ikel għandu jkun skond ir-Regolament 
(KE) Nru 1924/2006 u tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 
2006 dwar it-talbiet tan-nutrizzjoni u tas-
saħħa li saru fuq l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni hawn hija ċ-ċertezza legali għall-atturi kkonċernati.
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet l-informazzjoni għall-
konsumatur medju għandha tkun tista’ 
tinftiehem faċilment. Ikun xieraq li, sabiex 
ikun assigurat li l-konsumaturi jistgħu 
jaraw malajr l-informazzjoni essenzjali 
dwar in-nutrizzjoni meta jixtru l-ikel, dik l-
informazzjoni għandha tkun preżentata fl-
istess parti tat-tikketta.
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Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
nutrizzjoni meta jixtru l-ikel dik l-
informazzjoni għandha tkun fejn tidher l-
aktar fuq it-tikketta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wieħed ikun prużuntuż biss jiġġudika l-livell tal-għerf taċ-ċittdini tal-Unjoni Ewropea. Barra 
minn dan, ir-referenza għal riċerka li ma tistax tissemma pubblikament għandha titneħħa; 
Madankollu s’issa ma jeżisti ebda studju dwar l-imġiba tal-konsumatur fix-xiri tal-ikel, li 
jkopri l-Istati Membri kollha (ara wkoll il-premessa 38). Barra minn dan, minħabba d-diversi 
forom tal-pakketti tal-ikel ma tistax tkun definita l-parti prinċipali ta’ tikketta, u wisq inqas 
tista’ tinstab il-parti ta' quddiem tal-pakkett f'ċerti pakketti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur tal-ikel jissuġġerixxu li l-
konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi 
għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu għażliet 
bil-ħeffa u malajr. Minkejja dan, m’hemm 
l-ebda evidenza xjentifika mal-Komunità 
kollha dwar kif il-konsumatur medju 
jifhem u juża’ l-mod alternattiv kif tingħata 
l-informazzjoni. Biex jitħaffef il-mod li 
bih jitqabblu l-prodotti f’pakketti ta’ daqs 
differenti, ikun xieraq li l-informazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni tibqa' obbligatorja 
għal kull 100g/100ml u, jekk xieraq, li jiġu 
permessi dikjarazzjonijiet oħra bbażati 
fuq il-porzjonijiet. Jekk l-ikel ikun 
ippakkjat f’porzjonijiet individwali, l-
informazzjoni nutrittiva għal kull porzjon 
għandha, barra minn hekk, tkun 
obbligatorja. Sabiex jiġu esklużi 
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indikazzjonijiet dwar id-daqs tal-
porzjonijiet li jiżgwidaw, id-daqsijiet tal-
porzjonijiet għandhom ikunu 
standardizzati fl-UE kollha permezz ta’ 
proċess ta’ konsultazzjoni. 

Or. de

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

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan huwa diġà kopert permezz tal-premessa 37.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(41) L-informazzjoni għall-persuni 
allerġiċi dwar sustanzi li jikkawżaw 
allerġiji hija importanti wkoll fil-każ ta’ 
ikel mhux ippakkjat minn qabel u servizzi 
tal-catering tal-massa. Għalhekk dik l-
informazzjoni għandha dejjem tkun 
disponibbli għall-konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli speċjali nazzjonali fl-Istati Membri jistgħu jagħmlu ħsara lis-suq intern u jagħmlu lil 
dan ir-regolament assurd.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Ir-regoli ta' l-informazzjoni dwar l-
ikel għandhom ikunu jistgħu jadattaw 
għal ambjent soċjali, ekonomiku u 
teknoloġiku li qed jinbidel b’rata 
mgħaġġla.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan huwa diġà kopert permezz tal-premessa 16.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(45) Għandu jkun hemm il-possibilità, 
fejn xieraq u bi qbil mad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament, li jintużaw forom 
industrijali jew kummerċjali ta' 
preżentazzjoni tal-indikazzjoni dwar in-
nutrizzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Premessa 41; ukoll jekk l-ittikkettar nazzjonali ma jorbotx 
legalment, din l-emenda tqiegħed pressjoni fuq l-impriżi tal-ikel li jikkummerċjalizzaw il-
prodotti tagħhom f’aktar minn Stat Membru wieħed, u dan imur kontra r-regoli tas-suq intern 
daqs ir-regoli nazzjonali speċjali.  Sistemi ta’ preżentazzjoni ta’ informazzjoni dwar l-ikel 
ibbażati fuq l-industrija, jew fuq il-kummerċ, min-naħa l-oħra, ma jkollhomx dan l-effett 
negattiv; barra minn hekk, sistemi bħal dawn jistgħu jinbidlu malajr internament, jew ma 
jintużawx aktar, jekk il-konsumaturi ma jifhmuhomx jew ma jaċċettawhomx. 
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Sabiex jiġi żgurat livell ta’ 
konsistenza fir-riżultati li nkisbu fl-Istati 
Membri differenti, jeħtieġ li jkun hemm 
promozzjoni ta' l-iskambju u d-
distribuzzjoni kostanti ta’ l-aħjar prassi u 
esperjenza bejn l-Istati Membri u mal-
Kummissjoni u tiġi promossa l-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
għal skambju bħal dawn.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emendi tal-premessi 41 u 42.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Premessa 49 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Naturalment, il-prodotti tas-settur 
tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ikel u l-
prodotti friski tan-negozju tal-bejgħ tal-
ikel li jiġu prodotti direttament fil-post tal-
bejgħ jistgħu jinkludu wkoll sustanzi li 
joħolqu reazzjonijiet allerġiċi jew 
intolleranzi f’persuni sensittivi. Billi, 
madankollu, huma l-prodotti mhux 
ippakkjati minn qabel li jinbiegħu 
f’kuntatt dirett mal-konsumatur, l-
informazzjoni rilevanti, pereżempju, 
għandha tingħata bil-kelma fil-waqt tal-
bejgħ, jew permezz ta' tabella li tkun 
tidher ċar fil-post tal-bejgħ jew permezz 
ta’ materjal informattiv disponibbli biex 
jittieħed.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 1(2) jikkonċerna objettiv mingħajr kontenut preskrittiv ċar. Għal raġunijiet legali 
huwa għandu għalhekk jitħassar mit-test preskrittiv tar-regolament. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
prinċipji ġenerali, ir-rekwiżiti u r-
responsabbiltajiet li jirregolaw l-
informazzjoni dwar l-ikel, u b’mod 
partikolari t-tikkettjar dwar l-ikel. Hu 
jistipula l-mezzi biex ikun garantit id-dritt 
tal-konsumaturi għal informazzjoni u 

imħassar



PE430.616v01-00 28/128 PR\795512MT.doc

MT

proċeduri għall-għoti ta’ informazzjoni 
dwar l-ikel, billi jqis il-bżonn li tiġi 
provduta flessibbiltà biżżejjed biex 
tlaħħaq ma’ l-iżviluppi futuri u rekwiżiti 
ġodda għal informazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni
L-Artikolu 1(2) jikkonċerna objettiv mingħajr kontenut preskrittiv ċar. Għal raġunijiet legali 
huwa għandu għalhekk jitħassar mit-test preskrittiv tar-regolament.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dan ir-Regolament japplika għall-
istadji kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn l-
atttivitajiet tan-negozji ta’ l-ikel jolqtu l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi.

(3) Dan ir-Regolament japplika għall-
istadji kollha tal-proċess tal-ikel, fejn 
jidħol l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel 
lill-konsumatur aħħari.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari, inkluż l-ikel li 
jitwassal minn caterers tal-massa u l-ikel 
intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa. 

Hu għandu japplika għall-ikel kollu 
ppakkjat bil-lest intiż biex jitwassal lill-
konsumatur aħħari u l-ikel intiż li jiġi 
fornut lill-caterers tal-massa.

M’għandux japplika għal ikel li hu 
ppakkjat direttament fil-post tal-bejgħ 
qabel ma jitwassal lill-konsumatur 
aħħari.
Servizzi tal-catering pprovduti minn 
impriżi tat-trasport m’għandhomx jaqgħu 
taħt dan ir-Regolament ħlief meta s-
servizzi ta’ catering jiġu pprovduti fuq 
rotot bejn żewġ punti tat-territorju 
Komunitarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tissimplifika t-test u ttejbu mil-lat lingwistiku. Hu komuni b’mod partikolari fin-
negozju tal-ikel li l-prodotti jiġu ppakkjati direttament fil-post tal-bejgħ qabel jgħaddu għand 
il-konsumatur. Għalhekk, il-prodotti jinqasmu f’porzjonijiet minn qabel (bħas-sandwich 
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spreads) jew jiġu ppakkjati fil-fojl (sandwiches) għall-benefiċċju tal-konsumatur. Prodotti 
bħal dawn, li jiġu ppakkjati ftit qabel il-bejgħ, għandhom bi prinċipju jiġu esklużi mill-ambitu
tar-Regolament, billi m’hemmx mod kif dawn jitqabblu ma’ prodotti ppakkjati minn qabel 
b’mod industrijali. F’rotot li jibdew jew jispiċċaw barra mill-UE, l-impriżi tat-trasport 
jistgħu ma jsibux fornituri li jissodisfaw ir-rekwiżiti. Jekk l-impriżi li jservu rotot tali jkollhom 
jaqgħu taħt dan ir-Regolament, dan ipoġġi lill-impriżi stabbiliti fl-UE fi żvantaġġ kompetittiv, 
għax huma biss ikun obbligati jikkonformaw mar-Regolament. 

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 
tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari.

(4) Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 
tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika, sa [data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament], lista tar-regolamenti 
kollha dwar it-tikkettjar fid-
dispożizzjonijiet legali speċifiċi 
Komunitarji għal ikel partikolari, u 
għandha tagħmel din il-lista aċċessibbli 
fuq l-Internet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-diversi dispożizzjonijiet legali speċjali, lista bħal din tidher bżonjuża sabiex l-
atturi tal-katina tal-ikel ikollhom iċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ‘l-informazzjoni dwar l-ikel’ tfisser l-
informazzjoni li tikkonċerna xi ikel u li 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
konsumatur aħħari permezz ta’ tikketta,
materjal ieħor li jkollha magħha, jew xi 

a) ‘l-informazzjoni dwar l-ikel’ tfisser l-
informazzjoni li tikkonċerna xi ikel u li 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
konsumatur aħħari permezz ta’ tikketta, 
materjal ieħor li jkollha magħha, jew xi 



PE430.616v01-00 30/128 PR\795512MT.doc

MT

mezzi oħra inkluż għodda teknoloġiċi
moderni jew komunikazzjoni verbali. Ma 
tkoprix komunikazzjonijiet kummerċjali 
kif imfissra fid-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta’ 
servizzi ta’ informazzjoni għas-soċjetà, 
b’mod partikolari l-kummerċ elettroniku, 
fis-Suq Intern;

mezzi oħra inkluż teknoloġiji moderni jew 
komunikazzjoni verbali. Ma tkoprix 
komunikazzjonijiet kummerċjali kif 
imfissra fid-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta’ 
servizzi ta’ informazzjoni għas-soċjetà, 
b’mod partikolari l-kummerċ elettroniku, 
fis-Suq Intern;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk mhijiex kwistjoni ta' għodod teknoloġiċi, imma ta’ teknoloġiji.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ‘il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel’ 
tfisser id-dispożizzjonijiet tal-Komunità li 
jirregolaw l-informazzjoni dwar l-ikel, u 
b'mod partikolari t-tikkettjar, inkluż regoli 
ta' natura ġenerali applikabbli għall-ikel 
kollu jew għal ikel speċifiku u regoli li 
japplikaw biss għal ikel speċifiku;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija dispensabbli. Xi tfisser “dispożizzjoni legali rigward informazzjoni 
tal-ikel” jirriżulta mill-kontenut tad-dispożizzjoni kkonċernata. Għaldaqstant, l-Artikolu 
2(2)(b) għandu jitħassar.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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c) ‘informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel’  
tfisser id-dettalji mitluba li jiġu provduti 
lill-konsumatur finali skond il-
leġiżlazzjoni tal-Komunità;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija dispensabbli. Id-definizzjoni tgħid biss li informazzjoni obbligatorja 
hija dik li hija preskritta mil-leġiżlazzjoni (pleonasm). Għaldaqstant, l-Artikolu 2(2)(c) 
għandu jitħassar.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) ‘caterers tal-massa’ tfisser kull 
stabbiliment (inkluż vettura jew stall fiss 
jew mobbli), bħal ristoranti, kantins, skejjel 
u sptarijiet, fejn, waqt in-negozju, jiġi 
mħejji l-ikel biex jitwassal lill-konsumatur 
aħħari u jkun lest għall-konsum mingħajr 
aktar preparamenti;

d) ‘caterers tal-massa’ tfisser kull 
stabbiliment (inkluż magni tal-bejgħ, 
vettura jew stall fiss jew mobbli), bħal 
ristoranti, kantins, skejjel, sptarijiet jew
intrapriżi tal-catering, fejn, waqt in-
negozju, jiġi mħejji l-ikel li jkun intiż 
għall-konsum immedjat mill-konsumatur 
aħħari;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt u tagħmel żieda meħtieġa: anke l-intrapriżi tal-catering huma 
caterers tal-massa.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull oġġett 
wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu lill-
konsumatur aħħari u lill-caterers tal-massa, 
magħmul minn xi ikel u l-pakkett li tpoġġa 

e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull oġġett 
wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu lill-
konsumatur aħħari u lill-caterers tal-massa, 
magħmul minn xi ikel f’pakkett, sew jekk 
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fih qabel ma tqiegħed għall-bejgħ, sew 
jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu sew 
jekk parzjalment biss, iżda fi kwalunkwe 
każ b'tali mod li l-kontenut ma jistax jiġi 
mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew jinbidel 
il-pakkett;

dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu sew jekk 
parzjalment biss, iżda fi kwalunkwe każ 
b'tali mod li l-kontenut ma jistax jiġi 
mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew jinbidel 
il-pakkett;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni.

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-ħwienet, l-ikel jinbiegħ ippakkjat minn qabel u bħala regola viċin il-bankijiet fejn ikun 
hemm l-istaff inkarigat mill-bejgħ sabiex il-klijenti ma jdumux jistennew hemmhekk. Bħal fil-
każ ta’ ikel ippakkjat skont ix-xewqa individwali tal-klijenti, fil-prattika huwa impossibbli li 
tingħata l-istess informazzjoni li hi obbligatorja għall-prodotti ippakkjati minn qabel, 
minħabba d-diversità ta’ prodotti li jistgħu jinbiegħu kif ukoll minħabba li jkunu prodotti 
magħmula bl-idejn u l-prodotti għall-bejgħ ikunu differenti minn ġurnata għall-oħra.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) ‘ingredjent’ tfisser kull sustanza, inkluż f) ‘ingredjent’ tfisser kull sustanza, inkluż 
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l-addittivi ta’ l-ikel u l-enżimi ta’ l-ikel, u 
kull kostitwent ta’ xi ingredjent kompost, 
użat fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta’ xi 
ikel u li jkun għadu hemm fil-prodott lest, 
anki jekk f’forma mibdula; ir-residwi 
m’għandhomx jitqiesu bħala ingredjenti;

l-addittivi tal-ikel u l-enżimi tal-ikel, u kull 
ingredjent ta’ xi ingredjent kompost, użat 
fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta’ xi ikel u 
li jkun fil-prodott lest, anki jekk f’forma 
mibdula;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla fid-definizzjoni tal-ingredjent jista’ jkollha effetti mhux mixtieqa fuq il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, li tagħmel referenza għad-definizzjoni tal-ingredjent (pereżempju r-Regolament 
1829/2003). It-terminu “residwi” għandu jitħassar minn din id-definizzjoni biex tiġi taqbel 
mar-Regolament Nru 178/2002, li jistabbilixxi r-rekwiżiti ġenerali tal-liġi tal-ikel. Id-
definizzjoni mogħtija fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament tgħid li l-ikel ma jinkludix “ir-
residwi tal-kontaminanti”.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) ‘tikkettjar’ tfisser kull kelma, dettalji, 
trejdmarks, isem tad-ditta, materjal jew 
simbolu bl-istampi marbut ma' xi ikel u 
mqiegħed fuq xi pakkett, dokument, avviż, 
tikketta, ċirku jew għonq li jkun hemm ma' 
dak l-ikel jew li jirreferi għalih;

j) “tikkettjar” tfisser tfisser kull kelma, 
dettalji, trejdmarks, isem tad-ditta, materjal 
jew simbolu bl-istampi marbut ma' xi ikel 
u mqiegħed fuq xi pakkett, dokument, 
avviż, tikketta, ċirku jew għonq li jkun 
hemm ma' dak l-ikel jew li jirreferi għalih;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

k) ‘parti viżiva’ tfisser l-uċuh kollha ta’ xi 
pakkett li jistgħu jinqraw minn naħa 

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

waħda, li jagħtu aċċess malajr u faċli għall-
informazzjoni tal-ittikkettjar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda toffri titjib lingwistiku.

Emenda 47

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) “Leġibilità” tfisser test miktub, 
stampat, ibbuzzat, immarkat, minqux, 
ittimbrat eċċ., li jagħmilha possibbli għall-
konsumatur b’vista normali li jifhem is-
sustanza tat-tikketta tal-ikel, mingħajr 
għajnuna ottika; il-leġibilità tiddependi 
mid-daqs tal-kitba, it-tipa, il-wisa’ tal-
linji, l-ispazju bejn il-kliem, l-ittri u l-linji, 
ir-relazzjoni bejn il-wisa' u l-għoli tal-ittri, 
kif ukoll mill-kuntrast bejn il-kitba u l-
isfond.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija meħtieġa, peress li d-daqs tal-kitba waħdu ma jiżgurax il-leġibbiltà 
tat-test.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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l) “isem ġuridiku” tfisser l-isem ta’ xi ikel 
preskritt fid-dispożizzjonijiet Komunitarji 
applikabbli għalih jew, fin-nuqqas ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet Komunitarji, l-
isem previst fil-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi 
applikabbli fl-Istat Membru li fih jinbiegħ 
l-ikel lill-konsumatur aħħari jew lill-
caterers tal-massa;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija użata s’issa fid-Direttiva dwar l-Ittikkettar bil-Ġermaniż 2000/13/KE 
għandha tinżamm.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

m) ‘isem tradizzjonali’ tfisser xi isem li hu
aċċettat bħala l-isem ta’ l-ikel mingħajr ma 
l-konsumaturi jkunu jeħtieġu aktar 
spjegazzjoni dwaru fl-Istat Membru li fih 
jinbiegħ;

m) “l-isem tradizzjonali” tfisser xi isem li 
jinftiehem bħala l-isem tal-ikel mingħajr 
ma l-konsumaturi jkunu jeħtieġu aktar 
spjegazzjoni dwaru fl-Istat Membru li fih 
jinbiegħ;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija użata s’issa fid-Direttiva dwar l-Ittikkettar bil-Ġermaniż 2000/13/KE 
għandha tinżamm (ara l-Artikolu 5(a)). Hawnhekk mhijiex kwistjoni li wieħed jaċċetta l-isem 
iżda li jifhmu.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

o) 'ingredjent(i) primarju/primarji' tfisser imħassar
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l-ingredjenti sinifikanti u/jew 
karatterizzanti ta' ikel;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni pprovat iżżid mad-dispożizzjoni eżistenti rigward l-ittikkettar tal-oriġini iżda 
din ġiet rifjutata. Għalhekk m'hemmx ħtieġa ta’ definizzjonijiet dwar ingredjenti tal-ikel 
primarji, sekondarji u karatterizzanti li s’issa ma ntużawx fil-kuntest tal-liġi dwar l-ikel. 
Peress li dejjem appoġġajna s-simplifikazzjoni, aħna nopponu l-ħolqien ta’ kliem u kunċetti 
ġodda mingħajr benefiċċju li jidher.

Dawn il-kriterji mhux prattiċi.  Huma konfużi b’nuqqas ta’ konsistenza ma’ definizzjonijiet 
QUID.  Livell ta’ 50% m’għandux l-istess sinifikat prattiku għall-ikel kollu.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni pprovat iżżid mad-dispożizzjoni eżistenti rigward l-ittikkettar tal-oriġini iżda 
din ġiet rifjutata. Għalhekk m'hemmx ħtieġa ta’ definizzjonijiet dwar ingredjenti tal-ikel 
primarji, sekondarji u karatterizzanti li s’issa ma ntużawx fil-kuntest tal-liġi dwar l-ikel. 
Peress li dejjem appoġġajna s-simplifikazzjoni, aħna nopponu l-ħolqien ta’ kliem u kunċetti 
ġodda mingħajr benefiċċju li jidher.

Dawn il-kriterji mhux prattiċi.  Huma konfużi b’nuqqas ta’ konsistenza ma’ definizzjonijiet 
QUID.  Livell ta’ 50% m’għandux l-istess sinifikat prattiku għall-ikel kollu.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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q) 'ingredjent(i) karatterizzanti' tfisser 
kwalunkwe ingredjenti ta' ikel li 
normalment huwa assoċjat ma' l-isem ta' 
l-ikel mill-konsumatur u li fil-biċċa l-
kbira tal-każijiet tintalab indikazzjoni 
kwantitattiva;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni pprovat iżżid mad-dispożizzjoni eżistenti rigward l-ittikkettar tal-oriġini iżda 
din ġiet rifjutata. Għalhekk m'hemmx ħtieġa ta’ definizzjonijiet dwar ingredjenti tal-ikel 
primarji, sekondarji u karatterizzanti li s’issa ma ntużawx fil-kuntest tal-liġi dwar l-ikel. 
Peress li dejjem appoġġajna s-simplifikazzjoni, aħna nopponu l-ħolqien ta’ kliem u kunċetti 
ġodda mingħajr benefiċċju li jidher.

Dawn il-kriterji mhux prattiċi.  Huma konfużi b’nuqqas ta’ konsistenza ma’ definizzjonijiet 
QUID.  Livell ta’ 50% m’għandux l-istess sinifikat prattiku għall-ikel kollu.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

r) “rekwiżiti essenzjali” tfisser ir-rekwiżiti 
li bihom il-livell ta’ protezzjoni għall-
konsumatur u l-informazzjoni dwar l-ikel 
tiġi determinata fir-rigward ta’ xi suġġett 
partikolari u li huma stipulati f’xi att 
Komunitarju li jagħti lok għall-iżvilupp ta’ 
skemi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 
44;

r) “rekwiżiti essenzjali” tfisser ir-rekwiżiti 
li bihom il-livell ta’ protezzjoni għall-
konsumatur u l-informazzjoni dwar l-ikel 
tiġi determinata fir-rigward ta’ xi suġġett 
partikolari u li huma stipulati f’xi att 
Komunitarju;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 44 huwa mħassar.
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘data ta’ durabbiltà minima ta’ xi ikel’ 
tfisser id-data sa meta l-ikel jibqa' jżomm 
il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu jekk ikun 
maħżun sew;

“id-data ta’ durabbiltà minima ta’ xi ikel”
tfisser id-data sa meta l-ikel jibqa' jżomm 
il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu jekk ikun 
maħżun sew jew maħżun skont l-
istruzzjonijiet speċifiċi mniżżla fuq il-
pakkett;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bosta tipi ta' ikel jeħtieġu kundizzjonijiet speċjali ta' ħżin, bħal, p.e., it-tkessiħ, li għandhom 
jitniżżlu fuq il-pakkett tal-ikel.

Emenda 55

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tagħmel differenza ċara fl-Anness 3 bejn id-data ta’ kemm iservi l-inqas u d-
data sa meta l-ikel irid jintuża. Għalhekk definizzjoni hija neċessarja anki għad-data sa meta 
jrid jintuża l-ikel.

Emenda 56

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

sb) “id-data tal-produzzjoni” tfisser id-
data meta l-prodotti jkunu ġew 
manifatturati u possibilment ippakkjati u 
ffriżati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni hija meħtieġa minħabba l-Artikolu 25.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

t) “l-aħjar prassi”: tfisser l-istandards, l-
iskemi, l-inizjattivi, jew xi attivitajiet oħra 
approvati mill-awtoritajiet kompetenti li 
mill-esperjenza u r-riċerka rriżulta li 
huma l-aktar effettivi għall-maġġoranza 
tal-konsumaturi u huma meqjusa bħala 
mudell għall-oħrajn li jridu jsegwuhom. 

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tħassir għal raġunijiet ta’ konsistenza mat-tħassir tal-Kapitoli 6 u 7.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment ta' l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandu jsegwi livell għoli ta’ protezzjoni 
ta’ saħħet il-konsumaturi u ta’ l-interessi 
tagħhom billi jipprovdi bażi għall-
konsumaturi finali biex ikunu jistgħu 

Il-forniment tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għandu jsegwi livell għoli ta’ protezzjoni 
tas-saħħa, tat-trasparenza u l-
komparabilità tal-prodotti, fl-interess tal-
konsumaturi u għandu jipprovdi bażi għal
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jagħmlu għażliet infurmati u biex jużaw l-
ikel b’mod sigur, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ konsiderazzjonijiet sanitarji, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u etiċi.

għażliet infurmati u għall-użu tal-ikel
b’mod sikur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żieda meħtieġa biex tikkompleta t-test fir-rigward tal-aspetti tat-trasparenza u l-
komparabilità. L-inklużjoni tal-aspetti mħassra tista' twassal għall-proliferazzjoni tat-
tikkettar tal-ikel li toħloq konfużjoni għall-konsumatur u għaldaqstant tmur kontra l-għan tad-
direttiva. 

Emenda 59

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-tikketta tal-ikel trid tkun tintgħaraf, 
tinqara u tinftiehem faċilment mill-
konsumatur medju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar ma jagħmilx sens jekk ma jkunx jista' jintgħaraf, jinqara u jinftiehem tajjeb.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha timmira biex fil-Komunità 
jintlaħaq iċ-ċaqliq ħieles ta' l-ikel magħmul 
u mibjugħ legalment, billi jitqies, fejn 
jixraq, il-bżonn li jiġu mħarsa l-interessi 
leġittimi tal-produtturi u biex issir 
promozzjoni tal-produzzjoni ta’ prodotti 
ta’ kwalità.

(2) Il-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha timmira biex fil-Komunità 
jintlaħaq il-moviment ħieles tal-ikel 
magħmul u mibjugħ legalment.
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Or. de

Ġustifikazzjoni
It-tieni nofs tas-sentenza ma jistabbilixxi l-ebda regola. Għaldaqstant, għal raġunijiet legali u 
tekniċi għandu jitħassar mill-parti operattiva tar-Regolament, u jekk għandu jiġi inkluż, 
għandu jinbidel fi premessa. Għal darb’oħra, limitazzjoni ta’ elementi ta' tikkettar 
obbligatorji hija l-mira, mhux tiftix għal aktar kunċetti mhux ċari ta' x'jista' jinkiseb jew ma 
jinkisibx b'aktar dettalji ta' tikkettar.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu l – frażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fejn l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel hi meħtieġa bil-liġi dwar l-
informazzjoni ta' l-ikel, din għandha 
tikkonċerna informazzjoni li taqa', b'mod 
partikolari, f'waħda minn dawn il-kategoriji 
li ġejjin:

(1) Fejn l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel hi meħtieġa bil-liġi, din għandha 
tikkonċerna informazzjoni li taqa', b'mod 
partikolari, f'waħda minn dawn il-kategoriji 
li ġejjin:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qed tiġi evitata d-duplikazzjoni.

Emenda 62

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan proprju tar-regolament mhuwiex il-protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatur permezz ta' 
xi istruzzjonijiet ta' twissija, iżda li jippermetti lill-konsumaturi, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
dwar l-ikel, għażla infurmata ta' xiri, li twassal għal nutriment ibbilanċjat u konsegwentement 
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fuq perjodu ta' żmien twil għal kundizzjoni tas-saħħa aħjar tal-konsumaturi.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
nutrizzjonali sabiex il-konsumaturi jkunu 
jistgħu, inkluż dawk b’rekwiżiti speċjali 
tad-dieta, jagħmlu għażliet infurmati.

c) informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
nutrizzjonali sabiex il-konsumaturi jkunu 
jistgħu, inkluż dawk b’rekwiżiti speċjali 
tad-dieta, jagħmlu għażliet kompetenti.

Or. de

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta wieħed iqis il-bżonn ta’ 
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, 
wieħed għandu jqis il-bżonn wiesa’ min-
naħa tal-maġġoranza tal-konsumaturi għal 
ċerta informazzjoni li hi ta’ valur 
sinifikanti għalihom jew ta’ kull benefiċċju 
għall-konsumatur aċċettat b'mod ġenerali 
biex ikunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati.

2. Meta wieħed iqis il-bżonn ta’ 
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, 
wieħed għandu jqis il-bżonn wiesa’ min-
naħa tal-maġġoranza kbira tal-konsumaturi 
għal ċerta informazzjoni li hi ta’ valur 
sinifikanti għalihom jew ta’ kull benefiċċju 
għall-konsumatur ippruvat b’mod 
xjentifiku biex ikunu jistgħu jagħmlu 
għażliet infurmati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika u enfasi tan-neċessità tal-użu tal-għarfien xjentifiku fil-leġiżlazzjoni dwar l-
informazzjoni dwar l-ikel.
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1– frażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni dwar l-ikel 
m’għandhiex tiżgwida fir-rigward tal-
materjal, speċjalment:

1. L-informazzjoni dwar l-ikel 
m’għandhiex tiżgwida, speċjalment:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kull diżgwid, kemm jekk ikun wisq jew anqas gravi, jibqa’ diżgwid.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fir-rigward tal-karatteristiċi ta’ l-ikel u, 
b’mod partikolari, fir-rigward tan-natura 
tiegħu, l-identità, il-proprjetajiet, il-
kompożizzjoni, il-kwantità, id-durabbiltà, 
il-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza, il-metodu ta’ fabbrikazzjoni 
jew produzzjoni;

a) fir-rigward tal-karatteristiċi ta’ l-ikel u, 
b’mod partikolari, fir-rigward tan-natura 
tiegħu, l-identità, il-proprjetajiet, il-
kompożizzjoni, il-kwantità, id-durabbiltà, 
l-oriġini jew il-provenjenza, il-metodu ta’ 
fabbrikazzjoni jew produzzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2(1) (a) (i) attwali tad-Direttiva 2000/13/KE jagħti regola ċara u prattika għat-
tikkettjar tal-oriġini. L-industrija hija familjari ma’ din id-dispożizzjoni u l-applikazzjoni 
tagħha, li ma tikkawżax problemi. Lanqas fil-livell ta’ CODEX, id-differenza bejn pajjiż tal-
oriġini u l-post tal-oriġini ma tinżamx aktar. Dan l-approċċ għandu jinżamm fil-liġi tal-UE, 
kif provdut fid-Direttiva 2000/13/KE. 

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-immaġnijiet u l-grafika m’għandhomx jintużaw b’mod deliberat biex jiżgwidaw lill-
konsumaturi dwar l-oriġini veru ta’ prodott.

Emenda 68

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ikel ta’ imitazzjoni, per eżempju “ġobon” magħmul minn xaħam veġetali, kull ma jmur 
aktar qed jiżdied fis-suq. Żvilupp ieħor li ġie osservat huwa li l-ingredjenti li normalment 
jintużaw biex jiġi manifatturat prodott sa ċertu punt qed jiġu sostitwiti b’sustanzi irħas (eż. Is-
sostituzzjoni tal-ħalib fil-ġelat bix-xaħam veġetali). Ġeneralment dan mhuwiex evidenti għall-
konsumaturi. Fl-interessi tat-trasparenza, għalhekk, għandu jiddaħħal it-tikkettjar xieraq.
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Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) billi tissuġġerixxi li l-ikel fih 
karatteristiċi speċjali meta fil-fatt l-ikel 
kollu simili fih dawk il-karatteristiċi.

c) billi tissuġġerixxi li l-ikel fih 
karatteristiċi speċjali meta fil-fatt l-ikel 
kollu simili fih dawk il-karatteristiċi jew 
billi speċifikament tiġi enfasizzata l-
assenza ta' ċerti ingredjenti u/jew 
nutrijenti li l-ikel partikolari normalment 
ma jkunx fih;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Forma speċjali ta' informazzjoni li tiżgwida hija l-enfasi ta' kwalitajiet normali tal-ikel bħala 
karatteristiċi speċjali, p. e. meta fruit gums, li normalment ma jkunx fihom xaħam, jinbiegħu 
f'pakketti li jgħidu li huma mingħajr xaħam.

Emenda 70

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) billi espliċitament isir reklamar ta' 
tnaqqis sostanzjali fiz-zokkor u/jew 
xaħam, meta fl-istess ħin ma jkunx hemm 
tnaqqis korrispondenti fil-kontenut ta' 
enerġija (espress f'kilojoules jew 
kilokaloriji);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur medju jassumi li ikel li jiġi reklamat bi prominenza li kellu tnaqqis sostanzjali 
ta' zokkor jew xaħam ikollu tnaqqis simili fil-kontenut ta' enerġija. Madanakollu, spiss dan 
mhuwiex il-każ, għax iz-zokkor jew ix-xaħam jiġu sostitwiti b'ingredjenti oħra. Għaldaqstant, 
f'dawn il-każi ta' tikkettjar tal-prodotti l-konsumatur jiġi mqarraq. 
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Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cb) billi tintuża d-deskrizzjoni 'tad-dieta', 
għalkemm l-ikel partikolari ma jkunx 
konformi mad-dispożizzjonijiet 
Komunitarji dwar l-ikel intenzjonat għall-
persuni bi ħtiġijiet bħal dawn.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ħafna ikel ikollu tikketta bil-kliem 'suitable for persons with special dietary requirements' 
('tad-dieta'), li jissuġġerixxi tnaqqis sustanzjali fil-kontenut taz-zokkor u x-xaħam u, għalhekk, 
tnaqqis kbir fil-kontenut tal-enerġija, anki jekk dan tal-aħħar ma jkunx il-każ. Għalhekk, id-
deskrizzjoni 'suitable for persons with special dietary requirements' ('tad-dieta') għandha 
titħalla biss għall-ikel speċifikament intenzjonat għal dan l-iskop.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inkluż fl-Artikolu 3 (1)(a).
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu
3 għandha tapplika wkoll għal:

4. Il-paragrafi 1 u 3 japplikaw ukoll għal:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Naturalment, il-kontenut tal-paragrafu 1 għandu japplika għar-reklamar u għall-
preżentazzjoni tal-ikel. Barra minn hekk, jeżisti żball ta' traduzzjoni fil-verżjoni Ġermaniża.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-verifika hija parti mill-kontroll tal-operaturi tan-negozji tal-ikel li ġew deskritti u għalhekk 
mhemmx bżonn ta' riferenza espliċita.
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet kriminali mhumiex parti mir-regolament.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Jekk l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel isiru jafu li xi 
ikel ma jkunx konformi mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament, 
huma għandhom ineħħu dan l-ikel mid-
distribuzzjoni mingħajr dewmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-ħsieb ta' demarkazzjoni aħjar tar-responsabilitajiet, din id-dispożizzjoni għandha tiġi 
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fformulata b'mod aktar ċar. L-għan hu li n-negozji ma jsirux responsabbli għall-problemi li 
ma jaqgħux taħt l-isfera tar-responsabilità tagħhom jew li huma barra l-kontroll tagħhom. Is-
sentenza dwar il-kawża “Lidl kontra l-Italja" tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja enfasizzat il-
grad inadegwat ta’ ċertezza legali li għandhom in-negozjanti tal-ikel skont il-leġiżlazzjoni 
eżistenti.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat minn 
qabel għandha tiġi mgħoddija lill-operatur 
li jirċievi l-ikel biex jerġa' jinbiegħ jew 
ikompli jinħadem, sabiex tkun tista’, fejn 
jixraq, tingħata l-informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel speċifikata fl-
Artikolu 9(1) punti (a) sa (c), (f) u (g) lill-
konsumatur aħħari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Informazzjoni speċifika għall-ħżin u l-użu ta' ikel partikolari (l-Artikolu 9(1)(g)) għandha 
tidher ukoll fuq in-naħa ta' barra tal-pakkett tal-ikel. 

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista ta’ dettalji obbligatorji Lista ta' dettalji obbligatorji

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija 

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-isem ta’ l-ikel; a) l-isem li bih tinbiegħ l-enżima tal-ikel;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għal Artikolu 2(2)(m).

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) kull ingredjent imniżżel fl-Anness II li 
jikkawża allerġiji jew intolleranzi, u kull 
sustanza meħuda minnu;

c) l-ingredjenti mniżżla fl-Anness II li 
jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi, u kull 
sustanza meħuda minnu;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija 

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 1 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-kwantità ta’ ċerti ingredjenti jew 
kategoriji ta’ ingredjenti

d) il-kwantità ta’ ċerti ingredjenti jew 
kategoriji ta’ ingredjenti skont l-Anness 
VI;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inklużjoni tar-referenza trażversali.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 - punt f a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) fil-każ ta' prodotti tal-friża, id-data tal-
produzzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni tagħmel sens għaliex tagħti lill-konsumatur il-possibilità li jirrikonoxxi 
prodotti li jkunu ilhom wisq iffriżati (bħal ma ġara fl-iskandlu tal-laħam ħażin fil-Ġermanja, 
il-"Gammelfleisch-Skandal").
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Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

g) il-kondizzjonijiet speċjali tal-ħżin u/jew
kondizzjonijiet dwar l-użu;

Or. de

Emenda 85

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9(1)(j) qed jiġi mċaqlaq hawn għal raġunijiet ta' ċarezza u loġika.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ prodotti importati minn pajjiżi terzi, l-indikazzjoni tal-importatur hija relevanti.
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Emenda87

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni grammatikali fil-verżjoni bil-Ġermaniż.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bdil tal-post tal-emenda: Għal raġunijiet ta' ċarezza u loġika dan il-punt għandu postu 
direttament wara l-Artikolu 9(1)(g).
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Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati 
mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

2. Id-dettalji msemmija f’paragrafu (1) 
għandhom ikunu indikati bi kliem u numri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-lista tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Għalhekk, il-forom ta’ 
espressjoni ta' dawn id-dettalji m'għandhomx jinbidlu permezz tal-proċedura tal-
Komitoloġija mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali. 

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 
1. Dawk il-miżuri li tfasslu sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jżidu xi elementi 
miegħu, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-lista fil-paragrafu 1 fiha dispożizzjonijiet kruċjali u għalhekk m'għandhiex taqa' taħt il-
proċedura regolatorja. 

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Derogi mir-rekwiżit għal dettalji 
obbligatorji

imħassar

Għal tipi jew kategoriji speċifiċi ta’ ikel, 
il-Kummissjoni tista’ tipprovdi għal 
derogi, f’każijiet rari, mir-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 9(1) (b) u (f), dejjem 
jekk dawk id-derogi ma jwasslux biex il-
konsumatur aħħari u l-caterers tal-massa 
ma jiġux infurmati biżżejjed. Dawk il-
miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fid-dispożizzjonijiet legali li jirregolaw ikel partikolari 
jew f'dan ir-regolament, l-informazzjoni obbligatorja għandha tapplika għall-ikel kollu u 
m'għandhom ikunu parmessi l-ebda derogi mill-Kummissjoni. 

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ ikel ippakkjat bil-lest, l-
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tidher fuq il-pakkett jew fuq it-

2. Fil-każ ta’ ikel ippakkjat bil-lest, l-
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tidher fuq il-pakkett.
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tikketta mwaħħla miegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-frażi mħassra tista' twassal għal fuljett żgħir miżjud mal-pakkett tal-ikel. Dan għandu jiġi 
evitat.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-disponibbiltà ta’ ċerti dettalji 
obbligatorji b’mezzi oħra minbarra fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta tista’ tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni dejjem jekk 
jintlaħqu l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti 
stipulati fil-Kapitolu II ta’ dan ir-
Regolament. Dawk il-miżuri li tfasslu 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jżidu 
xi elementi miegħu, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tad-dettalji obbligatorji hija l-qalba tar-Regolament. Il-mod kif isiru dawn l-
indikazzjonijiet m’għandux jinbidel permezz ta’ miżuri li jbiddlu dispożizzjonijiet mhux 
essenzjali ta’ dan ir-regolament. 

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat minn 
qabel, għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 17(3)(1a).



PR\795512MT.doc 57/128 PE430.616v01-00

MT

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tfassal 
regoli obbligatorji, wara konsultazzjoni 
pubblika mal-partijiet kollha interessati, 
sabiex l-informazzjoni dwar l-ikel għall-
konsumaturi tkun tista' tinqara b'mod 
ċar. Dawk il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biżżejjed li jkun preskritt daqs fiss ta’ 3 mm għat-tipa għall-indikazzjonijiet kollha 
ta' tikkettjar obbligatorju sabiex tiġi żgurata l-leġibbiltà ċara. Barra minn hekk, id-daqs 
minimu ta’ 3 mm għat-tipa jista’ ma jkunx prattikabbli, billi, b'mod partikolari, fil-każ ta' 
pakketti multilingwi mhux se jkun hemm biżejjed spazju sabiex ikunu konformi mar-rekwiżiti 
kollha ta' tikkettjar obbligatorju bl-użu ta’ dan id-daqs. Jekk jiżdied id-daqs minimu tal-
komponenti tal-ittikkettjar obbligatorju għal 3 mm ikun hemm bżonn  li jikber id-daqs tal-
ippakkjar, li mbagħad tmur kontra l-għan li jitnaqqas il-volum tal-iskart mill-ippakkjar u 
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twassal għa -porzjonijiet akbar.

Emenda 96

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-każ ta' prodotti maħsuba għal 
użu nutrizzjonali partikolari, kif definiti 
fid-Direttiva 89/398/KEE, li huma 
suġġetti għall-ħtiġiet tat-tikkettjar 
obbligatorju skont il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja flimkien ma' dawk il-
partikolaritajiet imsemmija fl-Artikolu 
9(1), id-daqs tat-tipa għandu jkun tali li 
jissodisfa l-ħtieġa li l-informazzjoni għall-
konsumaturi tkun tista’ tinqara u rigward 
l-informazzjoni addizzjonali marbuta mal-
użu partikolari ta' dak l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet prattiċi, minħabba d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi varji marbuta mal-ittikkettar 
ta' prodotti ta' dan it-tip.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 14  paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jiġu adottati mill-Kummissjoni 
regoli dettaljati li jikkonċernaw id-dettalji 
obbligatorji u l-estensjoni tar-rekwiżiti 
msemmija fil-paragrafu 2 mad-dettalji 
obbligatorji l-oħra għal kategoriji 
speċifiċi jew tipi speċifiċi ta' ikel 
imsemmija fl-Artikoli 10 u 38. Dawk il-
miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-

imħassar
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proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jagħti lill-Kummissjoni poteri kbar wisq, peress li f'dan il-każ bl-ebda mod 
ma jeżistu 'elementi mhux essenzjali'.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni stampata fuq pakketti jew kontenituri li l-ikbar wiċċ tagħhom ikejjel anqas 
minn 10 cm² wkoll għandu jinqara b'mod ċar, għax inkella tkun bla sens. L-importanti 
hawnhekk hija l-kwistjoni dwar liema informazzjoni għandha tkun obbligatorja fuq pakketti 
żgħar tal-prodotti. Din il-kwistjoni qed tiġi trattata naħa oħra.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żieda neċessarja: Jista' jkun hemm interpretazzjonijiet differenti għal dak li jikkostitwixxi 
informazzjoni li tkun ta' distrazzjoni u dan jipperikola ċ-ċertezza legali ta' dawk li 
jinnegozjaw fl-ikel.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut ta' alkoħol ta' xorb alkoħoliku hija informazzjoni importanti ħafna li għandha tkun 
disponibbli għall-konsumaturi li jixtru mill-internet jew jordnaw bil-posta qabel ma l-prodott 
jiġi kkunsinjat. L-istruzzjonijiet għall-użu, madankollu, huma meħtieġa biss meta l-ikel jiġi 
kkunsmat, u għalhekk jistgħu jiġu pprovduti fil-mument li l-prodott jasal għand il-
konsumatur.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 9(2), l-informazzjoni obbligatorja 
ta' l-ikel għandha tiġi fformulata b'tip ta'
lingwaġġ li konsumatur medju ta' l-Istat 
Membru fejn l-ikel qed jiġi 
kkummerċjalizzat jifhem faċilment.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' 'tip ta' lingwa' jiddeskrivi kemm il-lingwa formali kif ukoll il-formulazzjoni tal-
kliem.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Superfluwu minħabba l-emenda tal-paragrafu 1.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel mibjugħ f'żoni ħielsa mid-dazju 
jista’ jitqiegħed fis-suq biss jekk it-tagħrif 
ikun bl-Ingliż.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ f’żona ħielsa mid-dazju huwa prinċipalment maħsub għall-vjaġġaturi internazzjonali 
u mhux għall-konsumaturi li jixtru fis-suq nazzjonali. Fil-każ ta' dan l-ikel, għalhekk, għandu 
jkun possibbli li l-informazzjoni tingħata biss bil-lingwa  internazzjonali, jiġifieri bl-Ingliż
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Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċerti dettalji obbligatorji mħollija barra Derogi għal ċerti dettalji obbligatorji

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla fil-formulazzjoni tal-kliem.

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni mandatorja dwar in-nutrizzjoni ġiet rifjutata. Fliexken tal-ħġieġ maħsuba biex 
jerġgħu jintużaw, normalment jinbiegħu bħala porzjonijiet individwali (eż. 200 ml jew 250 
ml). L-ispażju disponibbli għall-informazzjoni tat-tikkettar huwa limitat ħafna fuq dawn il-
fliexken. L-ammont attwali ta’ informazzjoni għandu għalhekk jinżamm, jiġifieri l-isem li bih 
il-protott jinbigħ, il-kwantità netta, l-allerġeni u d-data ta’ durabilità minima (ara l-Artikolu 
13(4) tad-Direttiva 200/13/KE (Direttiva dwar l-Ittikkettar)).
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Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-kontenut ta' enerġija f'ikel partikolari hija waħda essenzjali u tista' 
tkun determinanti għal deċiżjoni infurmata ta' xiri. 

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-derogi dwar id-daqs tal-pakketti fil-proposta tal-Kummissjoni la huma realistiċi u lanqas 
fattibbli.
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Emenda 108

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' prodott mhux ippakkjat bil-lest, 
kif ukoll prodotti pprovduti minn caterers 
kbar skond l-Artikolu 2(2)(d), l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 9 kif 
ukoll dik fl-Artikolu 29 mhijiex 
obbligatorja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Intrapriżi fil-kummerċ tal-ikel bl-imnut u s-settur tal-produzzjoni tradizzjonali tal-ikel, li 
jinkludu wkoll il-fornituri ta' servizzi ta' catering tal-massa, kif ukoll bdiewa involuti fil-
marketing dirett, bl-istess mod jipproduċu prodotti għall-konsenja diretta lill-konsumatur. 
M'hemm l-ebda proċeduri standardizzati: l-ingredjenti jinbidlu fuq bażi ta' kuljum. Għandu 
wkoll jiġi mfakkar li s-settur tal-produzzjoni tradizzjonali tal-ikel huwa partikolarment 
responsabbli għall-preżervazzjoni ta’ speċjalitajiet reġjonali, għall-kreattività u għall-
innovazzjoni, u b'hekk jiżgura d-diversità tal-prodotti disponibbli. Huwa għalhekk importanti 
li jiġu esklużi dawn il-produtturi mill-ħtieġa ta' dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-isem ta’ l-ikel għandu jkun l-isem
ġuridiku tiegħu. Jekk ma jkunx hemm dak 
l-isem, l-isem ta’ l-ikel għandu jkun l-isem 
tradizzjonali tiegħu, jew, jekk ma jkollux 
isem tradizzjonali jew l-isem tradizzjonali 
ma jintużax, għandu jingħata l-isem 
deskrittiv ta’ l-ikel.

(1) L-isem ta’ l-ikel għandu jkun l-isem 
legalment preskritt tiegħu. Jekk ma jkunx 
hemm dak l-isem, l-isem ta’ l-ikel għandu 
jkun l-isem li jintuża b’mod komuni, jew, 
jekk ma jkollux dak it-tip ta’ isem jew jekk 
dan l-isem ma jintużax, għandu jingħata l-
isem deskrittiv ta’ l-ikel.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Aġġustament lingwistiku biex tkun żgurata l-konsistenza mat-terminoloġija attwali tad-
Direttiva 2000/13/KE (Id-Direttiva dwar l-Ittikkettar).

Emenda 110

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a)  Jekk prodott jinkludi nanomaterjal, 
dan għandu jiġi indikat fil-lista ta’ 
ingredjenti bil-kelma “nano”.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda sservi għat-trasparenza u tiżgura l-libertà tal-għażla tal-konsumatur.

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 20 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista ta’ ingredjenti mħollija barra Derogi ġenerali mil-lista ta' ingredjenti

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tibdil lingwistiku biex it-titolu jinftiehem aħjar.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 20(e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xorb alkoħoliku ġeneralment m'għadux jaqa' taħt dan ir-regolament, iżda jeħtieġ 
regolazzjoni speċjali. F'dan ir-rigward, numru ta' kwistjonijiet fundamentali jridu l-ewwel 
jiġu ċċarati, peress li, pereżempju, fil-każ ta' spirti ammont ta' riferenza ta' 100 ml għall-
indikazzjonijiet ta' nutrijenti jkun problematiku ħafna, u ħafna nutrijenti li jinsabu fl-ikel 
huma nieqsa mix-xorb alkoħoliku. 

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 21 - Titlu u introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kostitwenti ta' ikel li tħallew barra mil-
lista ta’ ingredjenti

Dawn li ġejjin ma għandhomx ikunu 
meqjusa bħala ingredjenti tal-ikel:

Il-kostitwenti li ġejjin ta’ xi ikel 
m'għandhomx ikunu meħtieġa li 
jiddaħħlu fil-lista ta' ingredjenti:
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda tat-titolu għal raġunijiet ta' ċarezza akbar. Fl-Artikolu 21 qed tkun proposta bidla 
fis-sistema, mingħajr raġuni li tista’ tinftiehem biex isir dan: Filwaqt li s-sustanzi u l-prodotti 
elenkati sa issa kienu esklużi, permezz ta’ klawsola legali mill-kunċett ta’ ‘ingredjenti’, jidher 
li fil-futur dawn se jkun eżenti biss mir-rekwiżit li jkunu inklużi fil-lista tal-ingredjenti. L-
approċċ eżistenti għandu jinżamm. Bidla se jkollha riperkussjonijiet kritiċi fuq diversi 
dispożizzjonijiet legali tal-KE li jirreferu għall-kunċett ta’ 'ingredjent tal-ikel’ (inkluż ir-
Regolament (KE) Nru1829/2003 jew ir-regolament futur dwar l-enżimi).

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) sustanzi użati fil-kwantitajiet meħtieġa 
bilfors bħala solvents jew mezzi għal 
sustanzi nutrizzjonali, addittivi ta’ l-ikel 
jew ħwawar;

c) sustanzi użati fil-kwantitajiet meħtieġa 
bilfors bħala solvents jew mezzi għal 
sustanzi nutrizzjonali, addittivi ta’ l-ikel, 
enzimi jew ħwawar;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żieda fil-lista ta' sustanzi biex tkun aktar kompluta.

Emenda 115

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-ikel mhux ippakkjat minn qabel. 
F'dan il-każ għandu jiġi indikat b'mod 
ċar u viżibbli fil-qasam tal-bejgħ li:
- il-klijenti jistgħu jiksbu informazzjoni 
dwar is-sustanzi allerġeniċi direttament 
fid-djalogu li jsir fil-proċess tal-bejgħ u / 
jew permezz ta' materjal li jidher fuq il-
post
- il-possibbiltà ta' kontaminazzjoni ma 
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tistax tiġi eskluża

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 23 - paragrafu 1 - punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti konċernati jidhru fl-isem ta' l-
ikel jew normalment huma assoċjati ma' 
dak l-isem mill-konsumatur; jew

a) l-ingredjent jew kategorija ta’ 
ingredjenti konċernati jidhru fl-isem li bih 
jinbiegħ l-ikel jew normalment huma 
assoċjati ma' dak l-isem mill-konsumatur; 
jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija wżata sa issa fid-Direttiva dwar l-Ittikkettar 2000/13/KE għandha tinżamm.

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 23 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-
paragrafu 1 billi żżid każijiet oħra. Dawk 
il-miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 

imħassar
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msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jagħti lill-Kummissjoni poteri kbar wisq, peress li f'dan il-każ bl-ebda mod 
ma jeżistu 'elementi mhux essenzjali'.

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 24 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kwantità netta ta’ xi ikel għandha tiġi 
mfissra, bl-użu ta’ litri, ċentrilitri, millilitri, 
kilogrammi jew grammi, kif jixraq:

(1) Il-kwantità netta ta’ xi ikel għandha tiġi 
mfissra, bl-użu ta’ litri, ċentrilitri, millilitri, 
kilogrammi jew grammi, kif jixraq:

a) f’unitajiet ta’ likwidu fil-każ tal-likwidi; a) f’unitajiet ta’ likwidu fil-każ tal-likwidi 
fl-ambitu tat-tifsira tad-Direttiva tal-
Kunsill 85/339/KEE tas-27 ta’ Ġunju 
1985 dwar il-kontenituri ta’ likwidi għall-
konsum tal-bniedem;

b) f’unitajiet ta’ piż fil-każ ta’ prodotti 
oħra.

b) f’unitajiet ta’ piż fil-każ ta’ prodotti 
oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aġġustament lingwistiku biex tkun żgurata l-konsistenza mat-terminoloġija attwali tad-
Direttiva 2000/13/KE (Id-Direttiva dwar l-Ittikkettar).

Il-paragrafu 1 għandu jkun iktar speċifiku, minħabba li għal ċerti prodotti (inklużi l-ketchup, 
iz-zlazi, il-mayonnaise, il-ġelat u l-ħwawar) fil-prattika hemm inċertezza legali dwar il-linja 
bejn ‘is-solidu’ u ‘l-likwidu’.

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Data minima sakemm iservi u data ‘sa Data minima sakemm iservi l-prodott, data 
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meta għandu jintuża’ sa meta għandu jintuża u data tal-
produzzjoni

Or. de

Ġustifikazzjoni

Riżultat taż-żieda tad-data tal-produzzjoni fl-Artikolu 25(2).

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 25 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2.) Id-data adattata għandha tinstab 
faċilment u ma tistax tkun mgħottija. 
Għandhom jidhru dawn l-indikazzjonijiet:
A. Id-data sa meta jservi l-prodott (data 
ta’ durabilità minima):
a) Id-data għandu jkollha quddiemha l-
kliem:
- “ikkonsma preferibbilment sa...” fejn id-
data tinkludi indikazzjoni tal-ġurnata,
- ‘ikkonsma preferibbilment sal-aħħar ta’ 
...’ f’każijiet oħra.
b) Il-kelmiet imsemmija fil-punt (a) 
għandu jkollhom magħhom:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikkettjar.
Jekk hemm bżonn, dawn id-dettalji 
għandu jkollhom warajhom deskrizzjoni 
tal-kondizzjonijiet tal-ħżin li jridu jiġu 
osservati jekk il-prodott irid jinżamm 
għall-perjodu speċifikat.
c) Id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, 
ix-xahar u s-sena f’forma kronoloġika 
mhux kodifikata.
Iżda, fil-każ ta’ l-ikel:
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- li jibqa' tajjeb għal anqas minn tliet 
xhur: għandhom ikunu ddikjarati l-
ġurnata u x-xahar;
- li jibqa' tajjeb għal aktar minn tliet xhur 
iżda mhux aktar minn 18-il xahar:
għandhom ikunu ddikjarati x-xahar u s-
sena;
- li jżomm għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tas-
sena.
d) id-“data sa meta jservi l-prodott" 
għandha tkun indikata fuq kull porzjon 
individwali ppakkeġġat minn qabel. 
e) Skont id-dispożizzjonijiet Komunitarji li 
jimponu tipi oħra ta’ indikazzjoni tad-data 
m’għandhiex tkun meħtieġa indikazzjoni 
tad-data tad-durabbiltà minima (sa meta 
jservi l-prodott) għal:
- frott u ħaxix frisk, inkluż patata, li ma 
tqaxxarx, ma tqattax jew ma ġiex ittrattat 
b'mod simili; din id-deroga m'għandhiex 
tapplika għal żerriegħa li qed tarmi u 
prodotti simili bħal nebbieta tal-legumi,
- inbid, inbejjed tal-likur, inbejjed bil-
gass, inbejjed aromatizzati u prodotti 
simili miksuba mill-frott minbarra l-
għeneb, kif ukoll dawk miksuba mill-
għeneb jew mill-most tal-għeneb, li 
jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM 22060091, 
22060093 u 22060099,
- xorb li fih 10% jew aktar bil-volum ta’ 
alkoħol,
- soft drinks, juices tal-frott, nektars tal-
frott u xarbiet alkoħolici li fihom iktar 
minn 1.2 % mil-lat ta' volum ta' alkoħol 
f'reċipjenti individwali ta' aktar minn 
ħames litri, intenzjonati għall-forniment 
lil mass caterers,
- oġġetti magħmula mill-furnara jew mill-
kokijiet tal-pasti li, minħabba n-natura 
tal-kontenut tagħhom, normalment jiġu 
kkunsmati fi żmien 24 siegħa mindu jsiru,
- ħall,
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- melħ tal-ikel,
- zokkor sħiħ,
- prodotti tal-ħelu magħmula kważi għal 
kollox minn zokkor bil-ħwawar u/jew 
ikkulurit,
- chewing gums u prodotti simili li 
tomgħodhom,

B. Id-data sa meta għandu jintuża 
prodott:
a) Din għandu jkollha qabilha l-kelmiet 
‘uża sa ...’:
b) Il-kliem fil-punt (a) għandu jkollu 
miegħu:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikkettjar.
Dawn id-dettalji għandu jkollhom 
magħhom deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet 
dwar il-ħżin li jridu jiġu osservati.
c) Id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, 
ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-sena, f'dik 
l-ordni u f'forma mhux kodifikata.
d) Regoli dettaljati għall-indikazzjoni tad-
data ta' durabilità minima skont it-
taqsima A punt c ta' dan il-paragrafu 
jistgħu jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja taħt l-Artikolu 49(2).
C. DATA TAL-MANIFATTURA:
a) Din għandu jkollha qabilha l-kliem 
‘Manifatturat fi’.
b) Il-kelmiet imsemmija fil-punt (a) 
għandu jkollhom magħhom:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikkettjar.
c) Id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, 
ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-sena, f'dik 
l-ordni u f'forma mhux kodifikata.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza, l-Anness IX għandu jiġi inkorporat fit-test leġiżlattiv u kkompletat 
bl-inklużjoni tad-data ta' produzzjoni b'konformità mal-Artikolu 2(2)(ab) (ġdid). Id-deroga 
tal-indikazzjoni tad-data ta’ durabilità minima fil-każ tal-ġelat ippakkjat f’porzjonijiet se 
titħassar.
Porzjonijiet individwali jistgħu jinfirdu mill-pakkett jew mil-lott li fihom inbiegħu u għalhekk 
huwa importanti li kull porzjon li jinfired għalih ikollu stampat fuqu d-data ta’ durabilità 
minima.

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 26 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) L-istruzzjonijiet dwar l-użu ta’ xi ikel 
għandhom jiġu indikati b’tali mod li jkun 
jista’ jintuża’ kif suppost. Fejn xieraq, 
għandhom ikunu provduti l-istruzzjonijiet 
dwar il-kundizzjonijiet tar-refriġerazzjoni 
u  tal-ħażna u dwar il-limitu ta' żmien 
għall-konsum wara li jinfetaħ il-pakkett.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet tat-tkessiħ u tal-ħżin jistgħu jaffettwaw il-kwalità tal-ikel u għalhekk 
għandhom jiġu indikati. 

Emenda 122

Proposta għal regolament
Abschnitt 3 – Titel

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni L-ittikkettar dwar in-nutrizzjoni

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni.
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Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) L-ittikkettar dwar in-nutrizzjoni 
għandu jinkludi dan li ġej (minn issa 'l 
quddiem magħruf bħala "l-ittikkettar 
obbligatorju dwar in-nutrizzjoni"):

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni.

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) enerġetiku; a) Il-kontenut ta' enerġija;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jidher li t-terminu propost (“il-kontenut tal-enerġija") huwa l-aktar li jiftiehem mill-
konsumatur medju.

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) l-ammonti ta’ protejina, xaħam, 
b’indikazzjoni speċjali tas-saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaz-
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zokkor, kif ukoll in-natrium.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-protejina, l-enerġija, iz-zokkor, ix-xaħam, ix-xaħam saturat u s-sodju (il-melħ) kienu 
determinati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa bħala l-iktar nutrijenti importanti 
f’termini ta’ saħħa pubblika għall-popolazzjoni kollha. Billi l-melħ (kloridju tan-natrium) 
mhuwiex l-uniku sors tan-natrium, iżda hemm ukoll sustanzi oħra bħall-glutamat tan-natrium 
u l-karbonat tan-natrium) li jista’ jkollhom kwantità sinifikanti ta’ natrium, l-ittikkettar dwar 
in-nutrizzjoni għandu jsir bil-forma proposta. 

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan il-pargrafu ma għandux japplika għall-
inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, prodotti tal-
inbid kif definiti fir-Regolament (KE) nru
479/2008 und Nr. 1601/1991 tal-Kunsill, 
birra tal-frott, birra, u spirti kif definiti fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) nru 
110/2008 tal-15 ta’ Jannar 2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb bl-
ispirtu kif ukoll għal xorb alkoħoliku 
ieħor.  Il-Kummissjoni għandha tipproduċi 
rapport wara [ħames snin wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] dwar l-
applikazzjoni ta' dan il-paragrafu dwar 
dawn il-prodotti u tista' takkumpanja dan 
ir-rapport b'miżuri speċifiċi li 
jiddeterminaw ir-regoli għal dikjarazzjoni 
obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' dawn il-
prodotti. Dawk il-miżuri, mfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan 
ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 49(3).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xorb alkoħoliku ġeneralment m'għadux jaqa' taħt dan ir-regolament, iżda jeħtieġ 
regolazzjoni speċjali. F'dan ir-rigward, numru ta' kwistjonijiet fundamentali jridu l-ewwel 
jiġu ċċarati, peress li, pereżempju, fil-każ ta' spirti ammont ta' riferenza ta' 100 ml għall-
indikazzjonijiet ta' nutrijenti jkun problematiku ħafna, u ħafna nutrijenti li jinsabu fl-ikel 
huma nieqsa mix-xorb alkoħoliku. 

Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

f) fajber; f)   fibra;
fa)  tipi differenti ta’ zokkor;
fb) kolesterol

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

h) il-minerali u vitamini li jeżistu 
f’ammonti sinifikanti b’konformità mal-
punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness XI;

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiddaħħal it-terminu „kolesterol“. Il-proteina ġiet ittrattata fl-Artikolu 29 (1) b).
„Sugars“ għandha tiġi tradotta bħala tipi ta’ zokkor. (ara d-direttiva 2001/111 /KE dwar it-
tipi ta’ zokkor).
Il-lista ta' nutrijenti li jistgħu jiġu indikati volontarjament fl-ittikkettjar b'tagħrif nutrittiv 
għandha taqbel mal-leġiżlazzjoni l-oħra tal-KE (eż. ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 dwar 
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iż-żieda ta' ċerti sustanzi fl-ikel). Il-Paragrafu 2 għandu għalhekk ikun issupplimentat kif 
xieraq. 

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konkretizzazzjoni tat-test.

Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-listi fil-paragrafi 1 u 2 jistgħu jiġu 
emendati mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-listi msemmija fihom elementi essenzjali.
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Emenda 130

Proposta għal regolament
Artikel 30 - Absatz 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, jistgħu jiġu stabbiliti u mdaħħla fl-
Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

2. Il-fatturi ta’ konverżjoni għall-vitamini u 
l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat 
b’mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-
ikel, għandhom jiġu stabbiliti u mdaħħla 
fl-Anness XII mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-vitamini u l-minerali jiġu kkalkulati skont fatturi ta' konverżjoni 
uniformi.

Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikel 30 - Absatz 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-valuri dikjarati għandhom, skond kull 
każ individwali, ikunu valuri medji bbażati 
fuq:

(4) Il-valuri dikjarati għandhom, skont kull 
każ individwali, ikunu valuri medji fl-
aħħar tal-perjodu minimu ta' durabilità 
filwaqt li jitqiesu t-tolleranzi xierqa u 
għandhom ikunu bbażati fuq:

a) l-analiżi ta’ l-ikel magħmula mill-
fabbrikant; jew

a) l-analiżi ta’ l-ikel magħmula mill-
fabbrikant; jew

b) kalkolu mill-valuri medji magħrufa jew 
proprja ta’ l-ingredjenti użati; jew

b) kalkolu mill-valuri medji magħrufa jew 
proprja ta’ l-ingredjenti użati; jew

c) kalkolu mid-data li ġeneralment hi 
stabbilita u aċċettata.

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Emenda 132

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti jew il-
komponenti tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 29(1) u (2) għandhom jiġu mfissra 
permezz ta’ l-unitajiet tal-kejl imniżżla fil-
Parti A ta’ l-Anness XIII.

L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti jew il-
komponenti tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 29(1) u (2) għandhom jiġu mfissra 
permezz ta’ l-unitajiet tal-kejl imniżżla fl-
Anness XIII.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jirriżulta mis-sommarju tal-Partijiet A sa C fl-Anness XIII kif previst mill-Emenda 203.
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Emenda 133

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

 Id-definizzjoni tad-daqs tal-porzjonijiet għandha tirrefletti l-mod li bih il-konsumaturi jaħsbu 
dwar l-ikel. Pereżempju, il-konsumaturi aktar jistgħu jifhmu xi jfisser porzjon li jikkonsisti 
minn tmien biċċiet jew oġġetti (pereżempju fil-każ tal-gallettini) jew nofs kikkra (pereżempju 
fil-każ tal-lewż) milli l-indikazzjonijiet korrispondenti tal-grammi. Barra minn hekk, id-daqs 
tal-porzjon għandu jkun ibbażat fuq il-konsum medju realistiku sabiex jiġu evitati 
indikazzjonijiet qarrieqa. Ġie ppruvat, pereżempju, li d-daqs ta’ porzjon ta’ 25g, spiss indikat 
fuq il-pakketti, mhuwiex realistiku bħala punt ta’ riferiment.

Emenda 134

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa utli li jiġu stabbiliti regoli dwar it-tikkettjar addizzjonali volontarju sabiex tinkiseb 
ċertu standardizzazzjoni fil-każijiet meta l-għażla tiġi eżerċitata u l-konsumaturi ma jiġux 
imqarrqa, kif kieku jiġri. 
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Emenda 135

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-indikazzjonijiet skond l-Artikolu 31 
(3) huma pprovduti, l-informazzjoni 
addizzjonali li ġejja għandha tiġi indikata 
qrib it-tabella konċernata. "Rekwiżit 
medju ta' kuljum ta' nisa adulti tal-età 
tan-nofs. Ir-rekwiżit ta' kuljum tiegħek 
personali jista’ jvarja.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwantitajiet ta' referenza indikati fl-Anness XI jiddeskrivu r-rekwiżit ta' kuljum ta' mara 
medja fl-età tan-nofs li hija fiżikament attiva. Dan għandu jiġi ċċarat sabiex jiġu 
ssalvagwardjati gruppi oħra tal-popolazzjoni kontra żbalji fid-dieta.

Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jirriżulta mis-sommarju tal-Partijiet A sa C fl-Anness XIII kif previst mill-Emenda 203.
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Emenda 137

Proposta għal regolament
Artikolu 32 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32
Espressjoni abbażi ta’ kull porzjon

(1) Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.
(2) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 
bħala porzjon individwali. 3.
(3) L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon 
biss għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda 138

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’
tingħata f’xi forom oħra ta’ espressjoni 

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

voluntarju, f’post ieħor fuq l-ippakkjar, 
pereżempju permezz ta’ rappreżentazzjoni 
grafika jew simboli, dejjem jekk ir-
rekwiżiti essenzjali li ġejjin jintlaħqu:

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

a) dawk il-forom ta’ preżentazzjoni 
m’għandhomx jiżgwidaw lill-konsumatur 
jew ineħħu l-attenzjoni minn fuq id-
dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni; kif ukoll

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

b) it-tikkettar addizzjonali volontarju 
huwa bbażat fuq il-kwantitajiet ta' 
referenza stabbiliti fl-Anness XI, Taqsima 
B; kif ukoll

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

c) għandu jkun hemm evidenza xjentifika
li l-konsumatur medju jifhem dawn il-
forom ta’ preżentazzjoni.

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

Or. de

Emenda 139

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Id-dettalji indikati skont l-Artikolu 31 (1) 
u (2) relatati ma' tikkettar tan-nutrizzjoni 
obbligatorja għandhom ikunu inklużi fl-
istess qasam ta' viżjoni u b’mod sħiħ 
f’post wieħed fit-tabella.  Id-dettalji 
obbligatorji għandhom jiġu preżentati fl-
ordni li ġejja: enerġija, proteina, xaħam 
b’referenza speċifika għas-saturati,
karboidrati b’referenza speċifika għaz-
zokkrijiet, u melħ. Indikazzjonijiet 
volontarji addizzjonali għandhom jiġu 
pprovduti fl-ordni stabbilita fl-Anness 
XIII.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ konsistenza mal-emendi l-oħra (ara l-Artikolu 29(1)(b)); jekk id-dettalji 
jintwerew f’ forma ta’ tabella, għandhom ikunu jistgħu jinqraw b’aktar faċilità.

Emenda 140

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-enerġija huwa wieħed mill-aktar elementi importanti ta’ informazzjoni 
marbuta mal-ikel. Għalhekk, irrispettivament mill-prodott ikkonċernat, id-dettalji partikulari 
għandhom jiġu rripetuti fuq quddiem tal-pakkett, fl-istess post u b’mod li jidher sew, sabiex il-
konsumatur ikun jista’ jarahom mill-ewwel.

Emenda 141

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

I-ippakkjar forma ta’ rigal huwa eżentat 
mill-ħtieġa tar-repetizzjoni tal-kontenut 
ta’ enerġija fuq il-faċċata tal-ippakkjar kif 
previst fl-Artikolu 34 (1) (a) (ġdid).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-karattru viżiv u estetiku tal-pakketti tar-rigali li jkun fihom prodotti taċ-ċikkulata jew tal-
praline għal okkażjonijiet ta’ festi bħal jum l-omm jinqered jekk l-informazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni kellha tiġi mċaqalqa għal quddiem tal-pakkett.

Emenda 142

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, 
miżjuda b’mod voluntarju, marbuta man-
nutrijenti msemmija fl-Artikolu 29(2) 
għandha tidher kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fl-Anness XIII. Il-
paragrafu 1 għandu japplika mutatis 
mutandis.

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika u konsistenza mal-paragrafu 1. Jirriżulta mis-sommarju tal-Partijiet A sa C fl-
Anness XIII kif previst mill-Emenda 203.

Emenda 143

Proposta għal regolament
Artikolu 34 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 

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

tinbidel bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti 
negliġibbli ta’ ...’ qrib sew tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni meta 
preżenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Implimentazzjoni aktar sempliċi tar-regolament.

Emenda 144

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 145

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Il-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-
paragrafu 5(a) u (b) għandhom jiġu 
infurzati mill-Kummissjoni, wara 
konsultazzjoni mal-EFSA u 
rappreżentanti tal-gruppi ta’ interess 
relevanti, skond il-proċedura regolatorja 
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ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn huma dispożizzjonijiet essenzjali, u l-emendar tagħhom ma jistax jitħalla f’idejn il-
Kummissjoni biss.

Emenda 146

Proposta għal regolament
Kapitolu V – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel’: Tikkettjar dwar l-oriġini tal-ikel

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda 147

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti applikabbli Rekwiżiti

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dak li huwa żejjed għandu jitħassar.
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Emenda 148

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Neċessarja minħabba l-emenda tat-titolu fil-kapitolu V.

Emenda 149

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mingħajr preġudizzju għat-tikkettjar 
skond il-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità, bħar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 509/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 
dwar il-prodotti tal-biedja u l-ikel bħala 
speċjalitajiet tradizzjonali garantiti u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-
ħarsien tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-
denominazzjonijiet ta’ oriġini għall-
prodotti tal-biedja u l-ikel, il-paragrafu 4 
għandu japplika fejn il-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post ta' provenjenza ta' ikel ikun 
volontarjament indikat sabiex jinforma lill-
konsumaturi li l-ikel joriġina jew ġej mill-
Komunità Ewropea jew minn pajjiż jew 
post speċifiku. F’każijiet bħal dawn, l-ikel 
għandu jkollu tikketta li tgħid “Prodott fl-
UE (Stat Membru)”. Barra minn hekk, 
jista' jitniżżel ir-reġjun tal-oriġini.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 150

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafi 3, 5 u 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumatur ikun jaf minn fejn ikun ġej il-prodott. F’ċerti każi, però, 
jista’ ma jkunx dejjem possibbli li jiġi ddikjarat pajjiż tal-oriġini wieħed peress li l-kontenut 



PR\795512MT.doc 91/128 PE430.616v01-00

MT

tal-prodott jista’ jkun ġej minn pajjiżi differenti fl-istess ħin u jinbidel kuljum. Ir-regoli 
attwali eżistenti marbuta mat-tikkettjar dwar l-oriġini jipprevedu l-indikazzjoni tal-
provenjenza fuq bażi volontarja sakemm l-esklużjoni ta’ dispożizzjonijiet bħal dawn tagħti 
lill-konsumatur il-possibilità ta’ żball serju fir-rigward tal-vera oriġini tal-oġġett tal-ikel. 
Dawn ir-regoli m’għandhomx jiġu fformulati mill-ġdid iżda jinżammu. 

Emenda 151

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36
Preżentazzjoni

imħassar

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

.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-UE dwar il-leġibiltà se jsolvu l-kwistjoni.

Emenda 152

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punti a, b u c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-ħarsien tas-saħħa pubblika; imħassra
b) il-ħarsien tal-konsumaturi;
c) il-prevenzjoni ta’ frodi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-punti (a) sa (c) huma ttrattati b’mod adegwat mir-Regolament eżistenti.
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Emenda 153

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Billi wieħed jista’ jassumi li l-ikel li jitqiegħed fis-suq fl-UE jikkonforma mad-
dispożizzjonijiet ċari tal-liġi Komunitarja, informazzjoni addizzjonali tal-Istati Membri, bħal 
dik proposta f’dan il-paragrafu, mhijiex meħtieġa.

Emenda 154

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40
Xorb alkoħoliku

L-Istati Membri jistgħu, fl-istennija ta' l-
adozzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-
Komunità msemmija fl-Artikolu 20(e), 
jippreservaw ir-regoli nazzjonali fir-
rigwrad ta' l-elenkar ta' ingredjenti fil-każ 
ta' xorb li fih aktar minn 1.2% bħala 
volum ta’ alkoħol.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-reġolament preżenti ma japplikax għax-xorb alkoħoliku.

Emenda 155

Proposta għal regolament
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41
Miżuri nazzjonali għall-ikel li mhux 

ippakkjat bil-lest

imħassar

(1) Fejn prodotti ta l-ikel huma offruti 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew lil 
caterers tal-massa mingħajr ma jukunu 
ppakkjati bil-lest, jew fejn oġġetti ta' l-ikel 
jiġu ppakkjati fuq il-post fejn jinbiegħu 
fuq talba tal-konsumatur jew ikunu 
ppakkjati bil-lest għall-bejgħ dirett, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli dettaljati 
dwar il-mod kif id-dettalji speċifikati fl-
Artikolu 9 u 10 għandhom jintwerew.
(2) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma jirrikjedux il-forniment ta' wħud mid-
dettalji msemmija fil-paragrafu 1, ħlief 
dawk imsemmija fl-Artikolu 9(1) (c), 
sakemm il-konsumatur jew il-caterers tal-
massa jibqa' jirċievi informazzjoni 
suffiċjenti.
(3) L-Istati Membri għandhom 
jikkomumikaw lill-Kummissjoni t-test tal-
miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
mingħajr dewmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet nazzjonali jwasslu biex dan ir-regolament ikun assurd u jfixklu s-suq 
intern.
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Emenda 156

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, 
l-Istat Membru li jqis li hu meħtieġ li tiġi 
adottata l-leġiżlazzjoni ġdida ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel, għandu 
jgħarraf bil-quddiem lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri l-oħra bil-miżuri 
maħsuba u jagħti r-raġunijiet li 
jiġġustifikawhom. 2.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 41(3).

Emenda 157

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru kkonċernat jista’ jieħu 
l-miżuri maħsuba biss tliet xhur wara n-
notifika msemmija fil-paragrafu 1, dejjem 
jekk ma jkunx irċieva opinjoni negattiva 
tal-Kummissjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-paragrafu 1.
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Emenda 158

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni 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 ta’ l-istandards u 
r-regolamenti tekniċi m’għandhiex tapplika 
għall-miżuri li jaqgħu fi ħdan il-proċedura 
ta' notifika speċifikata fil-paragrafi 1 sa 4.

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 ta’ l-istandards u 
r-regolamenti tekniċi m’għandhiex tapplika 
għall-miżuri li jaqgħu fi ħdan il-proċedura 
ta' notifika speċifikata fil-paragrafi 2 u 4.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aġġustament b’konformità mal-emendi għall-paragrafi 1 u 3.

Emenda 159

Proposta għal regolament
Artikolu 43 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43
Regoli dettaljati

Il-Kummissjoni tista' tadotta regoli 
dettaljati għall-applikazzjoni ta' dan il-
Kapitolu. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni
Żejjed.
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Emenda 160

Proposta għal regolament
KAPITOLU VII
L-IŻVILUPP TA' SKEMI NAZZJONALI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VII imħassar
Artikolu 44

Skemi nazzjonali
(1) L-Istati Membri jistgħu jadottaw, 
jirrakkomandaw jew inkella japprovaw 
skemi nazzjonali magħmula minn regoli li 
ma jorbtux, bħal rakkomandazzjonijiet, 
gwida, standards jew xi regoli oħra li ma 
jorbtux, (minn issa 'l quddiem: ‘l-iskemi 
nazzjonali’) immirati biex jassiguraw li 
jiġu applikati d-dispożizzjonijiet li ġejjin u 
li jkunu konformi mar-rekwiżiti essenzjali 
mogħtija fihom:
a) l-Artikolu 33(2), marbuta ma’ forom 
addizzjonali ta’ espressjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni;
b) l-Artikolu 34(5), marbut mal-
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni.
(2) L-implimentazzjoni permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-
liġi ta' l-informazzjoni dwar l-ikel, 
flimkien ma’ dawk imniżżla fil-paragrafu 
1, u r-rekwiżiti rilevanti essenzjali jistgħu 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).
(3) Jistgħu jiġu żviluppati skemi 
nazzjonali mill-Istati Membri fuq 
inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba tal-
partijiet interessati b'konformità mal-
prinċipji u r-rekwiżiti ġenerali stipulati fil-
Kapitolu II u III ta' dan ir-Regolament, 
u:
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a) riżultat ta’ riċerka tajba dwar il-
konsumatur; kif ukoll
b) wara li ssir konsultazzjoni estensiva 
ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati 
billi jibnu fuq l-aħjar prassi.
(4) Skemi nazzjonali għandhom jinkludu 
mekkaniżmi xierqa li jippermettu lill-
konsumaturi sabiex jidentifikaw l-ikel, li 
huwa ttikketjat skond l-iskemi nazzjonali, 
sabiex isir sabiex ikun hemm monitoraġġ 
tal-livell ta' konformità ma' l-iskema u 
sabiex jiġi vverifikat l-impatt tagħha.
(5) L-Istati Membri għandhom ifornu lill-
Kummissjoni bid-dettalji ta' l-iskemi 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, 
inkluż identifikatur għall-ikel li huma 
ttikkettjati skond dik l-iskema nazzjonali.
Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku dawk id-dettalji, 
partikolarment permezz ta' paġna 
ddedikata fuq l-Internet.
(6) Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ u 
torganizza l-iskambju ta' informazzjoni 
bejn l-Istati Membri u magħha nnfisha 
dwar attivitajiet relatati ma' l-adozzjoni u 
l-implimentazzjoni ta' l-iskemi nazzjonali.
Hija għandha tħeġġeġ il-parteċipazzjoni 
tal-partijiet interessati għal skambju ta' 
dan it-tip, partikolarment permezz ta' 
Grupp Konsultattiv dwar il-Katina 
Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali
mwaqqaf permezz tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2004/613/KE tas-
6 ta’ Awissu 2004 li tikkonċerna l-ħolqien 
ta’ grupp konsultattiv dwar il-katina 
alimentari u s-saħħa ta’ l-annimali u l-
pjanti.
(7) Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta 
lill-Istati Membri, tista’ tadotta Linji ta’ 
gwida li jikkonċernaw l-applikazzjoni ta’ 
dan l-Artikolu.

Artikolu 45
Preżunzjoni tal-konformità

(1) Kull informazzjoni dwar l-ikel 
mogħtija b’konformità ma’ skema 



PE430.616v01-00 98/128 PR\795512MT.doc

MT

nazzjonali għandha tgawdi minn 
preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti 
essenzjali msemmija fl-Artikolu 44(1) u 
(2). 
(2) L-applikazzjoni nazzjonali ma 
għandhomx jagħtu lok għal ostakli għall-
moviment ħieles tal-prodotti.

Artikolu 46
 Miżuri tal-Komunità

(1) Jekk il-Kummissjoni tqis li skema 
nazzjonali mhijiex f'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, 
tista' tadotta deċiżjoni, wara li tkun 
informat lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 49(1), li tirrikjedi Stat Membru 
sabiex jirrevoka jew jemenda dik l-iskema 
nazzjonali.
(2) Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni dwar id-dispożizjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 44(1) u (2). Dawk 
il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati, skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

Artikolu 46
Regoli ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista' tadotta regoli 
dettaljati għall-applikazzjoni ta' dan il-
Kapitolu. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regoli speċjali nazzjonali jkunu ma jorbtux biss fuq livell superfiċjali; f’termini de facto, ikun 
hemm pressjoni biex jinżammu dawn ir-regoli speċjali, li min-naħa tagħhom ma jkunux 
konsistenti mal-prinċipji tas-suq intern.
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Emenda 161

Proposta għal regolament
Artikolu 48 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 48
Adattamenti tekniċi

Skond id-dispożizzjonijiet marbuta ma’ l-
emendi ta’ l-Annessi II u III imsemmija 
fl-Artikolu 10(2) u l-Artikolu 22(2), l-
Annessi jistgħu jiġu emendati mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa żejjed peress li l-kontenut tiegħu diġà huwa regolat f’diversi artikoli 
oħra.

Emenda 162

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu  – 1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1924/2006
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 
Nru 1924/2006 jitħassar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

“Il-profil tan-nutrijenti” huwa terminu politiku, iżda mhuwiex realtà xjentifika. Huwa tip ta’ 
indottrinazzjoni, mhux mezz tal-għoti tal-informazzjoni. Billi r-regolament preżenti dwar l-
informazzjoni dwar l-ikel iwassal għal informazzjoni dwar l-ikel li hija komprensiva, leġibbli 
u li tinftiehem mill-konsumatur medju, u għalhekk tkun verament utli, l-Artikolu 4 tar-
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Regolament (KE) Nru 1924/2006 huwa superfluwu u għandu jitħassar.

Emenda 163

Proposta għal regolament
Artikolu 50 
Regolament (KE) Nru 1924/2006
Artikolu 7 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“L-obbligu u l-modalitajiet biex tingħata l-
informazzjoni skond il-[Kapitolu IV, It-
Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru. ... 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill]* 
meta ssir talba dwar in-nutrizzjoni u/jew
is-saħħa għandhom japplikaw mutatis 
mutandis, bl-eċċezzjoni ta' reklamar 
ġeneriku.

“L-obbligu u l-modalitajiet biex tingħata l-
informazzjoni skond il-[Kapitolu IV, It-
Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru. ... 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill]* 
meta ssir talba dwar is-saħħa għandhom 
japplikaw mutatis mutandis, bl-eċċezzjoni 
ta' reklamar ġeneriku.

Barra minn hekk, u kif jista’ jagħti l-każ, l-
ammont(i) tas-sustanza(/i) li miegħu hi 
marbuta talba dwar in-nutrizzjoni jew is-
saħħa li ma jidhirx fuq it-tikketta tan-
nutrizzjoni għandu jitniżżel fl-istess post 
viżiv bħad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni u għandu jiġi mfisser skond l-
Artikoli 30 sa 32 tar-[Regolament (KE) 
Nru …].

Barra minn hekk, u kif jista’ jagħti l-każ, l-
ammont(i) tas-sustanza(/i) li miegħu hi 
marbuta talba dwar is-saħħa li ma jidhirx 
fuq it-tikketta tan-nutrizzjoni għandu 
jitniżżel fl-istess post viżiv bħad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni u għandu 
jiġi mfisser skond l-Artikoli 30 sa 32 tar-
[Regolament (KE) Nru …].

Or. de

Ġustifikazzjoni
Adattament.

Emenda 164

Proposta għal regolament
Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni 
Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni 
Ewropea.

L-Artikolu 14(1) għandu japplika minn [l- L-Artikolu 14(1) għandu japplika minn [l-
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ewwel jum tax-xahar 3 snin wara li jidħol 
fis-seħħ].

ewwel jum tax-xahar 3 snin wara li jidħol 
fis-seħħ].

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

L-Artikoli 29 sa 34 għandhom japplikaw 
minn [l-ewwel jum tax-xahar 3 snin wara li 
jidħol fis-seħħ] minbarra fil-każ ta’ ikel 
ittikketjat minn operaturi tan-negozju ta' l-
ikel li għandhom, fid-data ta' dħul fis-seħħ, 
inqas minn 50 impjegat u li l-fatturat 
annwali tagħhom u/jew it-total annwali fuq 
il-balance sheet ma jkunx aktar minn 
EUR 2 miljun fejn għandhom japplikaw 
[l-ewwel jum tax-xahar 5 snin wara li 
jidħol fis-seħħ].

L-ikel imqiegħed fis-suq qabel id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament jista’ jkompli 
jinbiegħ sakemm il-ħażniet jiġu eżawriti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli speċjali għall-SMEs u n-numru tal-impjegati tagħhom iridu jiġu fformulati b’mod 
aktar wiesa’ sabiex ikunu effettivi. Għall-ikel imqiegħed fis-suq qabel id-dħul fis-seħħ tar-
Regolament, għandu jitħalla jkompli jinbiegħ sakemm jiġu eżawriti l-ħażniet.

Emenda 165

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – ittra a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) valur enerġetiku; jew a) valur enerġetiku

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.
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Emenda 166

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) valur enerġetiku u wieħed jew aktar 
min-nutrijenti li ġejjin:

b) wieħed jew aktar min-nutrijenti li ġejjin, 
jew il-komponenti tagħhom:

- xaħam, xaħam,

- karboidrati, - proteina,
- fajber, - karboidrati,
- proteina, - fajber
- melħ, - sodju mill-melħ,
- vitamini u minerali mniżżla fl-Anness XI, 
il-Parti A; il-punt 1 u preżenti f’ammonti 
sinifikanti kif imfissra fl-Anness XI, il-
Parti A; il-punt 2.

- vitamini u minerali mniżżla fl-Anness XI, 
il-Parti A; il-punt 1 u preżenti f’ammonti 
sinifikanti kif imfissra fl-Anness XI, il-
Parti A; il-punt 2.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-importanza tal-proteina, billi tbiddel l-ordni tal-lista, u l-
importanza nutrittiva u fiżjoloġika tas-sodju.

Emenda 167

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istudji wrew li x-xaħmijiet trans naturali huma differenti minn dawk prodotti mill-industrija 
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u ma jagħmlux ħsara lis-saħħa, anke f'każ ta' livell għoli ta' konsum. 

Emenda 168

Proposta għal regolament
Anness I – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. ‘zokkrijiet’ tfisser il-monosaccharidi u 
d-disaccharidi li jkun hemm fl-ikel, iżda 
teskludi l-polyols;

8. ‘zokkrijiet’ tfisser il-monosaccharidi u 
d-disaccharidi li jkun hemm fl-ikel, iżda 
teskludi l-polyols, l-isomaltulożju u D-
tagatożju;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Isomaltulożju u D-tagatożju huma ikel ġdid permess li jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’ 
karboidrati. L-Isomaltulożju u D-tagatożju m'għandhomx jiġu meqjusa 'zokkrijiet', minħabba 
li huma differenti miz-zokkor tradizzjonali meta wieħed iqis il-proprjetajiet fiżjoloġiċi 
tagħhom. Pereżempju, ma jagħmlux ħsara lis-snien, jagħmlu effett minimu fuq il-livell taz-
zokkor fid-demm u għandhom kontentu kaloriku baxx.

Emenda 169

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont l-istandard tal-CODEX, il-koeffiċjenti internazzjonali għall-prodotti tal-ħalib miksuba 
mill-proteina tal-annimali huwa ta' 6.38. Ukoll fuq livell ta’ Stat Membru, bħalissa qed 
jintuża koeffiċjenti ta’ 6.38.



PE430.616v01-00 104/128 PR\795512MT.doc

MT

Emenda 170

Proposta għal regolament
Anness I – punt 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Weraq tad-deheb tal-ikel” tfisser 
dekorazzjoni li  tal-ikel u x-xorb tittiekel 
minn weraq tad-deheb ta’ madwar 
0.000125mm f’forma ta’ qxur jew trab.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-weraq tad-deheb jintuża tradizzjonalment għal speċjalitajiet reġjonali bħala dekorazzjoni li 
tittiekel bħal ċikkulatini jew xorb (pereżempju d-Danziger Goldwasser) u għalhekk għandu 
jiġi definit bħala kulċett li jintuża fit-tikkettar tal-ikel. 

Emenda 171

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

13. ‘quddiem tal-pakkett’ tfisser in-naħa 
jew il-faċċata tal-pakkett tal-ikel li 
għandha l-aktar tendenza li tiġi esebita
jew tidher taħt kondizzjonijiet normali jew 
tradizzjonali ta’ bejgħ jew użu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu “quddiem tal-pakkett” huwa aktar xieraq hawn, billi qed issir referenza għal 
quddiem jew, fejn dan ma jkunx possibbli, in-naħa ta' fuq tal-pakkett.
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Emenda 172

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

INGREDJENTI LI JIKKAWŻAW L-
ALLERĠIJI JEW L-INTOLLERANZI

INGREDJENTI LI JISTGĦU
JIKKAWŻAW L-ALLERĠIJI JEW L-

INTOLLERANZI

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ingredjenti ma jikkawżawx l-allerġiji jew l-intolleranzi minnhom infushom.

Emenda 173

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 - ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) ċereali użati biex jagħmlu d-distillati 
alkoħoliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tad-distillazzjoni alkoħolika twassal għal prodott li ma fihx allerġeni. Billi d-
distillati alkoħoliċi ma jintużawx biss għall-produzzjoni tax-xorb alkoħoliku u tal-ikel, iżda 
wkoll għall-ikel, għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-prodotti kkonċernati ma 
jkollhomx tikketti qarrieqa rigward allerġeni li mhumiex preżenti.

Emenda 174

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ix-xorrox użat biex jagħmlu distillati jew 
alkoħol ta’ l-etile ta’ oriġini agrikola għal 

a) ix-xorrox użat biex jagħmlu distillati 



PE430.616v01-00 106/128 PR\795512MT.doc

MT

spirti u xorb ieħor li fih aktar minn 1,2% 
bil-volum ta’ alkoħol;

alkoħoliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-paragrafu 1 d).

Emenda 175

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) ġewż użat biex jagħmlu d-distillati 
alkoħoliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-paragrafu 1 d). 

Emenda 176

Proposta għal regolament
Anness II – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Dijossidu tal-kubrit u sulfiti 
f’konċentrazzjonijiet ta’ aktar minn 
10 mg/kg jew 10 mg/litru mfissra bħala 
SO2.

12. Dijossidu tal-kubrit u sulfiti 
f’konċentrazzjonijiet ta’ aktar minn 
10mg/kg jew 10mg/litru mfissra bħala SO2
fil-prodott intenzjonat għall-konsum.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda qed tiċċara li l-limiti stabbiliti huma rilevanti biss għall-ikel intenzjonat għall-
konsum għax id-dispożizzjoni qiegħda tittratta l-allerġiji u l-intolleranzi kkawżati mill-
konsum tal-ikel.  Għaldaqstant ma tapplikax għall-prodotti f’forma kkonċentrata li jeħtieġu 
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preparazzjoni qabel il-konsum.

Emenda 177

Proposta għal regolament
Anness III – Tabella – Linja 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a Prodotti tal-laħam minn qtil partikolari

Laħam u/jew prodotti 
tal-laħam li ġej minn 
annimali li ma ġewx 
sturduti qabel il-qatla

Laħam li ġej minn qtil 
mingħajr stordiment

Or. de

Ġustifikazzjoni
Il-leġiżlazzjoni tal-UE tippermetti li l-annimali jiġu maqtula mingħajr ma jiġu sturduti qabel 
biex jiġi pprovdut ikel għal ċertu komunitajiet reliġjużi. Parti minn dan il-laħam ma jinbiegħx 
lill-Musulmani jew lill-Lhud imma jitqiegħed fis-suq ġenerali u jista’ jinxtara bla ħsieb minn 
konsumaturi li ma jixtiqux jixtru laħam li ġej minn annimali li ma ġewx sturduti qabel il-
qatla. Fl-istess ħin, madankollu, ċerti konumitajiet reliġjużi speċifikament ifittxu laħam minn 
annimali li jkun ġew maqtula ritwalment. Għaldaqstant il-konsumaturi għandhom jiġu 
infurmati li ċertu laħam ġej minn annimali li ma ġewx sturduti qabel il-qatla. Dan jgħinhom 
sabiex jieħdu deċiżjoni infurmata skont l-etika tagħhom.

Emenda 178

Proposta għal regolament
Anness III – punt 2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1. Ikel li fih xi 
ħlewwa jew 
ħlewwiet 
awtorizzati skond 
id-
Direttiva 89/107/
KEE

'bil-ħlewwa(/iet)', 
din l-istqarrija 
għandha tkun ma’ l-
isem ta’ l-ikel.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-tikkettjar doppju obbligatorju tas-sustanzi ta’ ħlewwa mhux meħtieġ. Is-sustanzi ta’ ħlewwa 
jinsabu elenkati b’mod ċar fuq it-tikketta mal-ingredjenti u fejn meħtieġ hemm prevista 
tikketta li turi l-preżenza ta’ phenylalanine. Id-dispożizzjoni ġiet adottata fi żmien fejn l-użu 
ta’ sustanzi ta’ ħlewwa b’kaloriji baxxi kienu inqas komuni fl-UE u din il-proposta tipprovdi 
opportunità ideali għal simplifikazzjoni.

Emenda 179

Proposta għal regolament
Anness IV – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

IKEL LI HU EŻENTAT MIR-
REKWIŻIT DWAR ID-

DIKJARAZZJONI TAN-NUTRIZZJONI 
OBBLIGATORJA

IKEL LI HU EŻENTAT MIR-
REKWIŻIT DWAR IT-TIKKETTJAR 

TAN-NUTRIZZJONI 
OBBLIGATORJA

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni.

Emenda 180

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- prodotti mhux ipproċessati li fihom 
ingredjent wieħed jew kategorija waħda ta’ 
ingredjenti;

- frott u ħaxix frisk u prodotti mhux 
ipproċessati li fihom ingredjent wieħed jew 
kategorija waħda ta’ ingredjenti;

r. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika
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Emenda 181

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- zokkor u tipi ġodda ta’ zokkor;

Or. de

Emenda 182

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tipi ta’ dqiq;

Or. de

Emenda 183

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- “ikel li jagħti kulur”

Or. de

Emenda 184

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- weraq tad-deheb tal-ikel
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Or. de

Emenda 185

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- prodotti taċ-chewing gum;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti taċ-chewing gum ma fihomx kwantitajiet sinifikanti ta’ nutrizzjoni relevanti għar-
Regolament u mhumiex maħsuba għall-ikel. Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-konsum ta’ kaloriji ta’ kuljum huwa insinifikanti.

Emenda 186

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ikel f’pakketti jew f’kontenituri li l-akbar 
wiċċ tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
25 ċm2;

ikel f’pakketti jew f’kontenituri li l-akbar 
wiċċ tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
100 ċm2;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda 187

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 17 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ikel li mhux ippakkjat bil-lest, inklużi l-
prodotti tal-ikel tal-massa, maħsub għall-
konsum immedjat.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikoli korrispondenti 17(3a) (ġdid) u 22(1)(b)(a) (ġdid).

Emenda 188

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 17 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ħlewwiet tal-istaġun u prodotti taz-
zokkor u ċ-ċikkulata f’forma ta’ figuri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ċikkulata forma ta' fniek tal-Għid u ta' Father Christmas għandhom, bħala prodotti 
staġjonali, jiġu esklużi mir-rekwiżit tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni.

Emenda 189

Proposta għal regolament
Anness V – Parti B – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 190

Proposta għal regolament
Anness V – Parti B – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk prodott jinkludi nanomaterjal, 
dan għandu jiġi indikat fil-lista ta’ 
ingredjenti bil-kelma “nano”.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda sservi għat-trasparenza u tiżgura l-libertà tal-għażla tal-konsumatur.

Emenda 191

Proposta għal regolament
Anness V – parti C a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti Ca – Rekwiżiti speċifiċi għad-
deskrizzjoni ta’kisi taz-zalzett
Fil-lista ta’ ingredjenti l-kisi taz-zalzett 
għandu jiġi indikat kif ġej:
- “kisi naturali”, jekk il-kisi użat għall-
produzzjoni taz-zalzett ikun ġej mill-
passaġġ intestinali ta’annimali ungulati 
“kisi artifiċjali”, fil-każijiet l-oħra.
Jekk kisi artifiċjali ma’ jkux jittiekel, dan 
għandu jiġi indikat bħala tali.

Or. de



PR\795512MT.doc 113/128 PE430.616v01-00

MT

Emenda 192

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti B – Tabella – Linja 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15a. Estratti 
naturali minn 
frott, ħxejjex u 
pjanti li jittieklu 
jew partijiet ta' 
pjanti, li jinkisbu 
permezz ta' 
proċessi 
mekkaniċi u 
fiżiċi li jintużaw 
f'forma 
kkonċentrata 
għall-kulur tal-
ikel.

“ikel li jagħti 
kulur”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikel li jagħti l-kulur jintuża waqt il-produzzjoni bħala ingredjent biex jagħti kulur lil ikel 
ieħor. Permezz tad-deskrizzjoni tal-kunċett, l-iskop tal-użu bħala kulur huwa ċar għall-
konsumatur mil-lista tal-ingredjenti. Peress li fil-leġiżlazzjoni Komunitarja l-informazzjoni 
dwar l-ikel li jintuża bħala kulur mhijiex obbligatorja, huwa meħtieġ li d-deskrizzjoni 
speċifika tiġi sostitwita bl-indikazzjoni ta’ kategorija.

Emenda 193

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti B – Tabella – Linja 17 – Kolonna 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief għal-laħam taċ-ċanga, din id-
definizzjoni tkopri wkoll laħam li jinkiseb 
b’mod mekkaniku minn għadam li fih il-
laħam u li mhuwiex kopert mid-
definizzjoni ta’ ‘laħam li jiġi sseparat 
b’mod mekkaniku’ fl-Anness I, Taqsima 
1.14 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004.



PE430.616v01-00 114/128 PR\795512MT.doc

MT

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa minħabba s-suq intern, billi l-Istati Membri jikkategorizzaw dan 
il-prodott b’mod differenti. Pereżempju fl-Irlanda, ir-Renju Unit, il-Belġju, Franza, l-Olanda, 
id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżvezja u xi Stati Membri ġodda, dan jiġi kkategorizzat bħala 
‘laħam’, mingħajr speċifikazzjonijiet, filwaqt li fi Stati Membri oħra bħall-Ġermanja, dan 
jitqies bħala ‘laħam isseparat b’mod mekkaniku’. Dan iwassal għal tgħawwiġ kbir tal-
kompetizzjoni.

Emenda 194

Proposta għal regolament
Anness VIII – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kwantità netta ma għandhiex tkun 
obbligatorja fil-każ ta’ ikel:

1. Il-kwantità netta ma għandhiex tkun 
obbligatorja fil-każ ta’ ikel:

a) li hu soġġett għal telf konsiderevoli fil-
volum jew piż tiegħu u li jinbiegħ bil-
wieħed jew jintiżen fil-preżenza tax-xerrej; 
jew

a) li hu soġġett għal telf konsiderevoli fil-
volum jew piż tiegħu u li jinbiegħ bil-
wieħed jew jintiżen fil-preżenza tax-xerrej; 
jew

b) il-kwantità netta tiegħu li hi inqas minn 
5 g jew 5 ml; iżda, din id-dispożizzjoni 
m’għandhiex tapplika għall-ħwawar u l-
ħxejjex aromatiċi.

b) il-kwantità netta tiegħu li hi inqas minn 
5 g jew 5 ml; iżda, din id-dispożizzjoni 
m’għandhiex tapplika għall-ħwawar u l-
ħxejjex aromatiċi.

c) ta’ liema eżenzjonijiet huma stabbiliti 
f’dispożizzjonijiet legali oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament lingwistiku li jirrispetta t-terminoloġija li s’issa tinsab fil-[verżjoni Ġermaniża 
ta’] tad-Direttiva dwar it-Tikkettjar, 2000/13/KE („Nettofüllmenge“).

Rigward punt (c): issir referenza għal Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2001/111/KE dwar iz-
zokkor (eżenzjoni tal-prodotti li jiżnu inqas minn 20 g). F’paragrafu 3, għalhekk, wieħed irid 
jagħmilha ċara li dispożizzjonijiet speċjali bħal dawn jibqgħu fis-seħħ.
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Emenda 195

Proposta għal regolament
Anness VII – punt 5 – paragrfu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Meta ikel solidu jiġi preżentat f’forma 
likwida, il-piż nett tal-ikel imsoffi mil-
likwidu fil-mument tal-ippakkjar għandu 
jiġi indikat ukoll fil-mument tal-ippakkjar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikel solidu li jiġi preżentat f’forma likwida jinbidillu l-piż nett waqt il-perjodu ta' produzzjoni 
u tal-bejgħ lill-konsumatur minħabba l-interazzjonijiet normali bejn ikel solidu u l-likwidu li 
jkun fih. L-entità tal-bidla fil-piż nett tiddependi minn bosta ċirkustanzi, pereżempju, iż-żmien, 
it-temperatura u l-kundizzjonijiet tat-trasport u l-ħażna. Għalhekk, l-indikazzjoni tal-piż nett 
għandha ssir waqt il-manifattura, meta l-produttur tal-ikel ikun totalment responsabbli għall-
prodott u jkun jista' jagħti indikazzjoni korretta tal-piż nett.

Emenda 196

Proposta għal regolament
Anness IX

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IX L-anness jitħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inkorporat fit-test leġiżlattiv fl-Artikolu 25.
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Emenda 197

Proposta għal regolament
Anness X

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness X L-anness jitħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xorb alkoliku ma jaqax taħt ir-regolament.

Emenda 198

Proposta għal regolament
Anness XI – parti A – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KONSUM REFERENZJALI TA’ 
VITAMINI U MINERALI (ADULTI)

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla editorjali.

Emenda 199
Proposta għal regolament
Anness XI – parti B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PARTI B – KONSUM REFERENZJALI TA’ 
ENERĠIJA U NUTRIJENT MAGĦŻULA 
MINBARRA VITAMINI U MINERALI 
(ADULTI)

PARTI B – KONSUM 
REFERENZJALI TA’ KULJUM TA’ 
ENERĠIJA U NUTRIJENT 
MAGĦŻULA MINBARRA VITAMINI 
U MINERALI (ADULTI)

Enerġija jew 
nutrijent

Konsum 
Referenzjali

Enerġija jew 
nutrijent

Konsum 
Referenzjali
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Enerġija 8400 kJ (2000 kcal) Enerġija 2000 kcal

proteini 45 g
Xaħam totali 70 g Xaħam totali 70 g
Saturati 20 g Saturati 20 g

Karboidrati 230 g Karboidrati 230 g
Zokkor 90 g Zokkor 90 g

Melħ 6 g sodju 2,4 g

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Proteina bħala nutrijent importanti għall-ħajja, li tikkontribwixxi wkoll għall-konsum ta' 
enerġija, għandha tiġi indikata wkoll. Indikazzjoni speċifika għaz-zokkor mhijiex relevanti 
peress li l-karboidrati jingħataw b’mod ġenerali. Il-kontenut ta' enerġija għandu jiġi indikat 
biss f’kcal, peress li din hija l-indikazzjoni li l-konsumatur jifhem u li jista’ juża.

Emenda 200
Proposta għal regolament
Anness XII – tabella

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

—
karboidrat

i (ħlief polyols)

4 kcal/g — 17 kJ/g karboidrati 
(ħlief polyols)

4 kcal/g

— polyols 2.4 kcal/g — 10 
kJ/g

polyols 2.4 kcal/g

— proteini 4 kcal/g — 17 kJ/g proteini 4 kcal/g

— xaħam 9 kcal/g — 37 kJ/g xaħam 9 kcal/g

—
salatrim

s

6 kcal/g — 25 kJ/g salatrims 6 kcal/g

— alkoħol 
(ethanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g alkoħol 
(ethanol)

7 kcal/g

— aċidu 
organiku

3 kcal/g — 13 kJ/g aċidu organiku 3 kcal/g 

Or. de
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Emenda 201

Proposta għal regolament
Anness XIII Test propost mill-Kummissjoni

ESPRESSJONI U PREŻENTAZZJONI TAD-DIKJARAZZJONI DWAR IN-NUTRIZZJONI

PARTI A – ESPRESSJONI TAD-DIKJARAZZJONI DWAR IN-NUTRIZZJONI

L-unitajiet li jridu jintużaw fid-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandhom ikunu dawn li 
ġejjin:

— Enerġija Kj u kcal

— xaħam

— Karboidrati

— fajber

— proteini

— Melħ

grammi (g)

— vitamini u minerali l-unitajiet speċifikati 
fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI

— sustanzi oħrajn unitajiet kif jixraq 
għas-sustanzi 
individwali 
konċernati

PARTI B – ORDNI TA’ PREŻENTAZZJONI TAD-DIKJARAZZJONI DWAR IN-NUTRIZZJONI TAL-
KOMPONENTI TA’ KARBOIDRATI U XAĦAM

1. Fejn il-polyols u/jew il-lamtu huma dikjarati, din id-dikjarazzjoni għandha tiġi 
inkluża fl-ordni li ġejja:

Karboidrati g

li minnu:

Zokkor g

polyols g
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lamtu g

2. Fejn l-ammont u/jew tip ta' aċtu tax-xaħam hu dikjarat, din id-dikjarazzjoni 
għandha tiġi inkluża fl-ordni li ġejja:

xaħam g

li minnu:

Saturati g

trans fats g

mono-unsaturates g

polyunsaturates g
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PARTI C – ORDNI TA’ PREŻENTAZZJONI TA’ ENERĠIJA U NUTRIJENTI LI JIDHRU F'DIKJARAZZJONI 
DWAR IN-NUTRIZZJONI

L-ordni tal-preżentazzjoni ta’ l-informazzjoni ta’ l-enerġija u n-nutrijenti, kif jixraq, 
għandha tkun kif ġej:

Enerġija Kj u kcal

xaħam g

li minnhom

— saturati g

— trans fats g

— mono-unsaturates g

— polyunsaturates g

Karboidrati g

li minnhom

— Zokkor g

— polyols g

— lamtu g

fajber g

proteini g

Melħ g

vitamini u minerali l-unitajiet speċifikati 
fil-punt 1 tal-Parti A 
ta’ l-Anness XI

Emenda

Enerġija kcal

proteini g

xaħam g

li minnhom
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–– saturati g

–– trans fats g

–– polyunsaturates g

Karboidrati g

li minnhom

–– zokkor g

–– polyols g

–– lamtu g

fajber g

sodju g

vitamini u minerali l-unitajiet 
speċifikati fil-
punt 1 tal-Parti 
A ta’ l-Anness 
XI

sustanzi oħrajn unitajiet kif 
jixraq għas-
sustanzi 
individwali 
konċernati

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sommarju Parti A sa C fl-XIII.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Sfond

Il-konsumaturi għandhom dritt li jkunu jafu x’ikun jinsab fl-ikel tagħhom. Għalhekk, 
informazzjoni dwar il-kompożizzjoni u l-valur nutrittiv tal-ikel hija indispensabbli, għaliex 
din biss tippermetti lill-konsumaturi jagħmlu deċiżjoni ta’ xiri mmirata. Għalkemm hemm 
numru ta' regolamenti u direttivi fil-liġi Komunitarja dwar l-ingredjenti u dwar it-tikkettjar 
tal-ikel, iżda tikkettjar obbligatorju komprensiv ma jeżistix bħalissa. Minbarra l-fatt li n-
numru kbir ta' dispożizzjonijiet legali Komunitarji ġenerali u speċifiċi dwar l-informazzjoni 
dwar l-ikel issa sar diffiċli timmaniġġjahom u aktar probabbli li jwasslu għal inċertezza legali, 
regolamenti addizzjonali mill-Istati Membri iġibu distorsjonijiet u ostakli fis-suq intern tal-
Unjoni Ewropea. Sistema unika ta’ ttikkettjar mal-Ewropa kollha tista’ telimina dawn il-
konfużjonijiet. 

2. Stadji ta' Proċedura

Fl-aħħar ta' Jannar 2008 il-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament u lill-Kunsill proposta għal 
reviżjoni tar-regoli tal-UE dwar it-tikkettjar tal-ikel. Fl-aħħar ta’ Awwissu 2008 l-Parlament 
Ewropew ħatar lili bħala rapporteur. Rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni kien 
ippreżentat kmieni f'Diċembru 2008 fil-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel tal-Parlament Ewropew (ENVI) u ġie diskuss. Wara l-iskadenza għat-
tressiq ta' emendi fi Frar 2009 l-Kumitat responsabbli reġa’ ħa f’idejh ir-rapport, u 
speċjalment il-fatt li issa kien hemm total ta' 1,332 emenda. Minħabba dan in-numru kbir ta' 
emendi u fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej imminenti, fis-16 ta’ Marzu 2009 l-Kumitat 
responsabbli ddeċieda li jipposponi l-fajl għal-leġiżlatura l-ġdida skont fl-Artikolu 185 (5) tar-
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew.  Ir-rapporteur ingħatat l-inkariku li tippreżenta 
abboz ta’ rapport li jikkunsidra l-akbar ammont ta’ emendi possibbli. Ir-rapport il-ġdid qed 
jiġi ppreżentat lilkom. Biex jintlaqgħu emendi għal dan l-abbozz qed tiġi stabbila skadenza 
ġdida.

3. Test propost mill-Kummissjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet legali tal-UE dwar it-
tikkettjar tal-ikel għandha sservi għal regolazzjoni aħjar, u b'hekk tissimplifika l-qafas legali 
eżistenti għat-tikkettjar tal-ikel, billi dan jiġbor flimkien seba' direttivi u regolament u 
jissostitwihom. Barra minn hekk, għandha tnaqqas il-burokrazija, toħloq aktar ċertezza legali 
għall-atturi fil-katina tal-ikel, iżżid il-kompetittività tal-industrija Ewropea tal-ikel, 
tiggarantixxi s-sikurezza tal-ikel kif ukoll informazzjoni komprensiva għall-konsumatur dwar 
l-ikel u nutrizzjoni tajba bħala element tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea kontra l-obeżità. L-
abbozz ta’ regolament jinkludi l-proposti ewlenin li ġejjin:
Informazzjoni obbligatorja
L-abbozz tal-Kummissjoni jipprovdi għadd ta’ indikazzjonijiet obbligatorji għat-tikkettjar tal-
ikel (Artikolu 9).  Dawn jinkludu fost l-oħrajn l-estensjoni tal-indikazzjoni dwar sustanzi 
allerġeniċi għal ikel li ma jkunx ippakkjat bil-lest (Artikolu 22) kif ukoll dikjarazzjoni 
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komprensiva dwar il-valur nutrittiv. Skont il-ħsieb tal-Kummissjoni l-informazzjoni kollha 
obbligatorja għandha ssir f’tipa ta’ qies minimu ta' 3 mm. Huma eżenti mill-ittikkettjar 
obbligatorju x-xorb alkoħoliku, jiġifieri, l-inbid, il-birra u l-ispirti.

L-indikazzjoni u l-informazzjoni dwar il-valuri nutrittivi
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipproponi dikjarazzjoni komprensiva tan-nutrizzjoni fil-
"post viżiv prinċipali " tal-ippakkjar (Artikolu 29 sa 34). L-informazzjoni obbligatorja dwar 
il-kontenut ta' enerġija tal-ikel u n-nutrijenti ta’ xaħam, xaħam saturat, karboidrati, zokkor u 
melħ (Artikolu 29 (1)) għandha tkun indikata fuq il-quddiem tal-pakkett f'ordni xierqa, 
espressa bħala valur għal kull 100 g jew 100 ml jew kull porzjon. Informazzjoni ulterjuri 
(Artikolu 29 (2)) tista’ tingħata x'imkien ieħor fuq l-ippakkjar, iżda fi kwalunkwe każ il-
“kaxxa bl-informazzjoni tan-nutrizzjoni" għandha ssir f’forma ta’ tabella (Artikolu 34 (2)). L-
informazzjoni kollha għandha tiġi espressa b’rabta ma’ 100g/100ml jew, għall-pakketti bil-
porzjonijiet, skont il-porzjon, u bħala persentaġġ għall-kwantità rakkomandata kuljum għal 
kull nutrijent (Artikolu 31).

Sistemi nazzjonali ta’ tikkettjar
L-abbozz tal-Kummissjoni jikkonċedi lill-Istati Membri possibilitajiet ta’ regolazzjoni 
estensivi ħafna. Skond il-Kapitoli VI u VII l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu, f’każijiet 
speċifiċi, joħorġu regolamenti għal ċerti kategoriji ta' ikel u jkunu jistgħu jiżviluppaw 
flimkien mal-formola preskritta ta' rappreżentazzjoni sistemi nazzjonali ta' identifikazzjoni 
(Artikolu 44 (3)  u Artikolu 34 (5)). Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli 
nazzjonali dwar il-modalità tal-preżentazzjoni u/jew jidderogaw minn ċerti indikazzjonijiet 
obbligatorji għal ikel ippakkjat bil-lest, bħal ikel moħmi u prodotti taz-zalzett, kif ukoll ikel 
minn ristoranti, caterers tal-massa, eċċ., bl-eċċezzjoni tat-tikkettjar dwar is-sustanzi 
allerġeniċi (Artikolu 41). 

4. Rimarki tar-Rapporteur

Fil-prinċipju, ir-rapporteur tilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta għal regolament tal-Kummissjoni. 
L-introduzzjoni ta’ sistema ta’ tikkettjar uniformi tal-ikel mal-Ewropa kollha hija neċessarja. 
Minn naħa waħda tali sistema sservi għat-trasparenza fl-interess tal-konsumatur, iżda min-
naħa l-oħra wkoll għal ħarsa ġenerali aħjar tal-acquis communautaire fir-rigward tal-
leġiżlazzjoni dwar l-ikel u għalhekk tiżdied iċ-ċertezza legali fl-interess tal-kumpaniji tal-ikel, 
peress li ammont kbir ta’ skemi diġà eżistenti fir-regolament il-ġdid għandhom jiġu 
sintetizzati. Regolamenti komprensiv ġdid bħal dan jista’ jgħin ukoll biex il-konsumatur  jieħu 
deċiżjoni tax-xiri mmirata u b’hekk jagħżel in-nutrizzjoni tiegħu skont il-ħtiġijiet u x-xewqat 
individwali. 
Fir-rigward tal-Suq Intern Komuni l-aspett tal-armonizzazzjoni it-tikkettjar tal-ikel huwa 
wkoll ta' rilevanza enormi, għaliex s'issa r-regoli addizzjonali nazzjonali u l-
interpretazzjonijiet differenti mill-Istati Membri ta’ leġiżlazzjoni Komunitarja li diġà teżisti 
jikkawżaw ostakli għall-kummerċ u problemi ta' kompetittività. It-tneħħija ta' dawn il-
konfużjonijiet tista’ tnaqqas l-ispejjeż għall-manifatturi tal-ikel u l-bejjiegħa tal-ikel u 
finalment għall-konsumatur

Il-formulazzjoni tat-tikkettjar għall-Ewropa kollha prevista fil-proposta għal regolament 
għall-UE kollha tidher, fil-fehma tar-rapporteur, madankollu, li la hija adattata biex titnaqqas 
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il-burokrazija u twassal għal simplifikazzjoni tal-liġi, u lanqas biex tgħin lill-konsumatur għal 
tagħrif aħjar dwar l-ikel. Il-Kummissjoni, f’ċerti punti, issimplifikat wisq. Barra minn hekk, 
forom speċjali ta' bejgħ u/jew mod kif jiġi ppreżentat l-ikel, bħal, p.e. l-bejgħ dirett ta’ 
prodotti agrikoli, il-catering fil-qasam tat-trasport, il-qasam tal-kummerċ ħieles mid-dazju jew 
l-industrija tal-magni tal-ikel awtomatiċi, tħallew barra. Anki prodotti speċifiċi bħall-weraq 
tad-deheb li jittiekel, kif ukoll ikel użat għall-kulur u ikel innovattiv, ma ġewx ikkunsidrati.  
Uħud mill-aspetti tal-proposta mhumiex realistiċi u jwasslu għal spejjeż kunsiderevolment 
ogħla għall-produttiuri tal-ikel u l-bejjiegħa bl-imnut, u konsegwentement il-prezzijiet tal-ikel 
ikollhom jiżdiedu sempliċement minħabba rekwiżiti ġodda tat-tikkettjar. Dawn in-nuqqasijiet 
fil-proposta tal-Kummissjoni jheddu s-sopravivenza ta' ħafna intrapriżi żgħar u medji (SMEs) 
fl-industrija tal-ikel Min-naħa tal-konsumaturi aktarx li l-għadd previst u l-preżentazzjoni tal-
informazzjoni obbligatorja tikkontribwixxi għall-konfużjoni minflok għall-kjarifikazzjoni.  
Barra minn hekk, jidher li huwa kompletament inkomprensibbli l-fatt li l-Istati Membri 
jingħataw il-possibilità ta’ regolazzjoni proprja.  Dan iwassal għal aktar frammentazzjoni tas-
suq intern fil-qasam tal-ikel u jirredi assurd l-abbozz ta’ regolament preżenti. Il-Kummissjoni 
tikkontradiċi bil-proposta tagħha r-rekwiżit tagħha stess mill-punt 5 tal-ġustifikazzjoni, li 
jgħid li: "L-użu ta’ Regolament bħala strument legali jappoġġja l-għan ta' simplifikazzjoni 
minħabba li jiggarantixxi li l-partijiet kollha jkollhom isegwu fl-istess waqt l-istess regoli." 

Barra minn hekk, l-iskadenza tal-abbozz tal-Kummissjoni ma tistax tiġi rispettata, peress li l-
uniku studju xjentifiku s’issa li jkopri l-Istati Membri kollha dwar l-effett tat-tikkettjar tal-ikel 
fuq deċiżjonijiet ta’ xiri tal-konsumaturi ma bediex qabel Awwissu 2008. Dan l-istudju, 
iffinanzjat mis-7 Programm ta' Riċerka, għandu jkun effettivament il-bażi għal dan l-abbozz 
ta' liġi dwar l-informazzjoni dwar l-ikel; madankollu, mill-esperjenza r-riżultati konkreti 
mhumiex mistennija qabel madwar tliet snin. F'dan l-istadju, għalhekk, kwalunkwe 
konġettura u esperjenza soġġettiva tal-atturi involuti tista’ tidħol fil-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar 
it-tikkettjar; għal din ir-raġuni l-abbozz tal-Kummissjoni qed jaħdem sempliċement 
b’suppożizzjonijiet dwar il-preferenzi u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi. Ħadd ma jista’ jivvaluta 
jekk ir-regolament finali fil-verità jissodisfax il-konsumatur medju fl-UE kollha, jew jekk 
minħabba riżultati ta’ riċerka ġodda jkollux jiġi mibdul sostanzjalment fi ftit snin. Dan il-fatt 
huwa partikolament kritiku peress li wieħed jista’ jissuponi li r-regolamenti l-ġodda se 
jkollhom impatt finanzjarju kunsiderevoli fuq il-produtturi u l-bejjiegħa tal-ikel. Imma anki 
dwar dan il-punt m'hemm l-ebda informazzjoni mill-Kummissjoni, li, wara kollox, fl-abbozz 
tagħha, ta’ min jinnota, hija tal-fehma li ma kienx hemm il-ħtieġa ta’ għarfien espert minn 
barra.
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Ir-rapporteur tqis l-emendi estensivi tal-abbozz tal-Kummissjoni bħala meħtieġa; hawn taħt 
qed jiġu spjegati uħud minnhom:

Il-fatt li t-tipa għandha ġeneralment tkun ta’ qies minimu ta’ 3mm mhijiex prattikabbli fir-
realtà. Dan japplika b’mod partikolari, iżda mhux esklużivament, għal prodotti li jkollhom 
informazzjoni stampata b’diversi lingwi. Tipa b’qies minimu obbligatorju ta’ 3mm tittiżulta 
f’pakketti tal-ikel aktar goffi, aktar skart u possibilment anki porzjonijiet akbar. Il-qies tat-tipa 
waħdu, barra minn hekk, mhuwiex deċiżiv għal-leġibilità. Għal din ir-raġuni, ir-rapporteur 
tipprovdi definizzjoni tal-kunċett tal-“leġibilità” tal-informazzjoni dwar l-ikel u tipproponi li 
għandu jsir proċess ta’ konsultazzjoni bil-ħsieb li jiġu żviluppati linji gwida għall-
implimentazzjoni tar-regoli relatati mal-leġibilità. 

Il-Kummissjoni tiġġustifika l-proposta tagħha li tippermetti lill-Istati Membri li jiżviluppaw 
sistemi ta' tikkettjar tagħhom stess billi tinvoka l-prinċipju tas-sussidjarjetà. Hija tirreferi 
għall-possibilità li mekkaniżmi “bottom-up” bħal dan jiżviluppaw soluzzjonijiet ta’ tikkettjar 
innovattivi. Ir-rapporteur, madankollu, hija tal-fehma li sistemi ta’ tikkettjar nazzjonali aktarx 
joħolqu konfużjoni, nuqqas ta’ sikurezza legali u tagħwiġ enormi tal-kompetizzjoni mingħajr 
bżonn fis-suq intern.   Fil-fatt, wisq probabbli, ir-regoli tas-sistema ta’ tikkettjar nazzjonali li 
ma jorbtux legalment ikollhom l-istess effett daqs rekwiżiti obbligatorji. Minħabba l-fatt li l-
maġġoranza tal-intrapriżi tal-ikel ipoġġu l-prodotti tagħhom f’ferm aktar swieq minn Stat 
Membru wieħed, ikollu jiġu prodott pakkett speċifiku u fuq kollox ikun meħtieġ li tinbena l-
kapaċità adegwata għall-ħżin b'mod konformi mar-regoli speċifiċi fis-seħħ f'kull pajjiż. L-
ispejjeż addizzjonali involuti, f’ammonti ta’ bosta biljuni ta’ euro, jimponu piż kbir fuq is-
settur tal-ikel, li fil-parti l-kbira tiegħu huwa magħmul minn kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju 
u finalment jitgħabba fuq il-konsumatur. Il-idea biss li fil-ġejjieni jiġu introdotti 
potenzjalment 27 sistema differenti ta’ tikkettjar, u aktar u aktar f’mumenti differenti, hija 
biżżejjed biex turi l-assurdità ta’ din il-proposta. Ir-rapporteur, għalhekk, qed tipproponi t-
tħassir tal-artikolu korrispondenti. Madanakollu, dan ma jfissirx li sistemi volontarji diġà 
eżistenti użati mis-settur tal-ikel jew minn numru ta’ produtturi tal-ikel għandhom ikunu 
pprojbiti fil-futur. Fil-fatt, bil-kuntrarju: B’żieda mal-informazzjoni obbligatorja, għandu jkun 
permess li tingħata informazzjoni f’partijiet oħra tal-pakkett, tkun f’liema forma tkun, jew 
biex tingħata informazzjoni ulterjuri. Naturalment, dan m’għandux isir b’mod li l-
informazzjoni obbligatorja ma tkunx tista’ tinsab jew tinqara. 

Il-possibilità li l-preżentazzjoni tal-pakkett tal-ikel tinganna lill-konsumatur għandha tiġi 
eliminata. L-istampi u/jew il-preżentazzjoni ta’ kitba m’għandhomx jingannaw lill-
konsumatur fir-rigward tal-oriġini vera, il-kompożizzjoni u l-kontenut ta’ nutrizzjoni tal-ikel. 
Ir-rapporteur tipproponi, għaldaqstant, emendi li jżidu fuq l-abbozz tal-Kommissjoni. Peress li 
reċentement l-opinjoni pubblikka kkonċernat ruħha dwar l-eżistenza ta’ imitazzjoni rħisa tal-
ikel, li l-konsumatur medju ma jagħrafhiex bħala tali, jidher li jagħmel sens li prodotti bħal 
dawn ikollhom indikazzjoni f’dan is-sens fuq il-quddiem tat-tikketta.
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Fl-opinjioni tar-rapporteur, madankollu, ammont eċċessiv ta’ informazzjoni fuq quddiem tal-
pakkett, espressa kull 100 g jew 100 ml jew kull porzjon, li anki tikkonsisti f’bosta partikolari 
differenti, pereżempju espressi fi grammi u bħala persentaġġ tar-rekwiżit rakkomandat kuljum 
għal grupp partikolari tal-popolazzjoni, fl-aħħar mill-aħħar iwassal biex il-konsumatur jinjora 
l-informazzjoni. Wara kollox, meta jkunu qed jagħmlu x-xirja, il-konsumaturi ma jkollhomx 
quddiem għajnejhom prodott wieħed biss, iżda ringieli sħaħ ta’ prodotti fuq l-ixkafef tal-
ħwienet li jbiegħu prodotti tal-ikel. Peress li riċerki reċenti wrew li l-maġġoranza l-kbira ta’ 
dawk il-konsumaturi li jikkunsidraw in-nutrizzjoni tagħhom huma prinċipalment interessati 
fil-kontenut ta’ enerġija tal-ikel, l-indikazzjoni obbligatorja tal-kontenut ta’ enerġija, 
f’kilokaloriji kull 100 g jew 100 ml biex ikunu jistgħu jitqabblu l-prodotti, fuq quddiem tal-
pakkett għandha tkun biżżejjed. Il-konsumaturi jistgħu jsiru jafu liema nutrijenti jikkomponu 
l-kontenut ta’ enerġija tal-prodott billi jaqraw il-partikolari obbligatorji fil-“kaxxa bl-
informazzjoni tan-nutrizzjoni“ fuq naħa oħra tal-pakkett. Jekk il-pakkett ikun fih porzjoni 
waħda, l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandha tingħata addizzjonalment b’mod 
obligatorju għal dan il-porzjon. Jekk studji dwar il-konsumatur fil-ġejjieni jaslu għal 
konklużjonijiet differenti fir-rigward tax-xewqat tal-konsumaturi, in-negozjant u/jew l-
industrija jistgħu, kif ġie spjegat diġà, jipprovdu partikolari addizzjonali b’mod volontarju. 
Madankollu, f’dan il-każ, għal darb’oħra, ikun neċessarju li jiġu stipulati ammonti ta’ 
referenza fissi u li jiġu spjegati b’mod ċar lill-konsumaturi, sabiex tiġi evitata arbitrarjetà fl-
informazzjoni addizzjonali pprovduta.

Produtturi tal-ikel tradizzjonali bħall-furnara, dulċiera, tal-laħam, ir-ristoranti, eċċ., joffru 
għall-bejgħ prinċipalment ikel mhux ippakkjat bil-lest u/jew biex jittiekel immedjatament. 
Bħala regola, dawn il-prodotti mhumiex standardizzati, iżda huma soġġetti għal 
varjazzjonijiet fil-kompożizzjoni u fil-piż tal-prodott għall-bejgħ. Wieħed għandu jżomm 
f’moħħu wkoll li proprju l-produtturi ta’ ikel tradizzjonali jiggarantixxu s-sopravivenza u d-
diversità tal-ispjeċjalitajiet reġjonali fl-Unjoni Ewropea. Fir-regolament preżenti dawn il-
każijiet partikolari għandhom jiġu kkunsidrati. Il-proposta tal-Kummissjoni tagħmel l-Istati 
Membri responsabbli għall-iffissar ta’ regoli ta’ tikkettjar tal-ikel fil-każ ta’ ikel mhux 
ippakkjat bil-lest. Huma għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu mhux biss dwar il-forma tal-
preżentazzjoni iżda, fejn ikun xieraq, anki l-eċċezzjonijiet mill-informazzjoni obbligatorja. 
Madankollu, jekk l-istati Membri ma jistipulawx derogi jew idumu biex jadottaw regoli 
speċjali, dawk li joffru ikel mhux ippakkjat bil-lest ikunu meħtieġa li jipprovdu l-
partikolaritajiet kollha stipulati fir-regolament. Fid-dawl taċ-ċirkostanzi speċjali spjegati hawn 
fuq, dan min-naħa tiegħu jnaqqas miċ-ċertezza legali fis-settur tal-ikel speċjalizzat u, b’mod 
partikolari, jipperikola l-eżistenza tan-negozji ż-żgħar. Għal negozji bħal dawn huwa kważi 
impossibbli li jipprovdu dikjarazzjoni komprensiva tan-nutrizzjoni. Għalhekk, ir-rapporteur 
hija tal-fehma li ikel mhux ippakkjat bil-lest essenzjalment għandu jitħalla barra mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-regolament. Għandha ssir eċċezzjoni, però, għas-sustanzi allerġeniċi, li 
jistgħu ikunu preżenti anki fl-ikel artiġjanali. F’dan il-kuntest, għandu jiġi rrimarkat li prodotti 
li jiġu ppakkjati biss fil-mument tal-bejgħ huma diġà esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa 
mogħtija fuq l-ikel.

Sabiex jiġi adattat mar-regolament preżenti, ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar 
indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel għandu jiġi rrivedut. Fl-
istess ħin, ir-rapporteur tirrakkomanda t-tħassir tal-Artikolu 4 kollu tar-regolament imsemmi 
l-aħħar, għax sadattant irriżulta li l-profili ta’ nutrizzjoni deskritti fih ma setgħux jiġu 
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ġġustifikati b’mod xjentifiku iżda setgħu jiġu stabbiliti mill-Kummisssjoni b’mod arbitrarju 
biss. Leġiżlazzjoni arbitrarja dwar l-ikel, iżda, twassal għal aktar burokrazija, nuqqas ta’ 
sikurezza legali u inugwaljanzi fil-kompetizzjoni kif ukoll tipperikola l-bilanċ fin-nutrizzjoni 
tal-popolazzjoni Ewropea. 

Sistema obbligatorja ta’ kodiċi bil-kuluri għall-ikel bħall-mudell tad-dwal tat-traffiku, li 
attwalment qed tintuża minn numru ta’ kumpaniji tal-ikel għal ikel li jinbiegħ lest jew 
parzjalment lest ('convenience products'), ikollha effetti simili Il-valuri ta' limitu għall-
klassifikazzjoni bl-użu tal-kuluri tat-"traffic light”, aħmar, isfar, u aħdar, huma stabbiliti 
b’mod arbitrarju, u l-firxa ta’ valuri għal kull kulur hija wiesgħa wisq. Meta jitqies il-fatt li l-
abbozz ta’ regolament preżenti huwa intenzjonat li jikseb tikkettjar obbligatorju uniformi 
applikabbli għall-ikel kollu u xorb mhux alkoħoliku, il-kodiċi bil-kuluri tiddiskrimina kontra 
l-ikel bażiku u, pereżempju, tippreferi ikel imitat bi kwalità pjuttost inferjuri kif ukoll ikel 
b’komponenti artifiċjali milli naturali. Bi probabilità kbira din hija riċetta għal dieta ħażina u 
insuffiċjenti għal sezzjonijiet wiesgħa tal-popolazzjoni. Għalhekk la l-Kummissjoni u lanqas 
ir-rapporteur ma jirrakkomandaw komponent bħal dan għat-titkkettjar obbligatorju tal-ikel.

5. Konklużjoni

L-għan tar-regolament preżenti huwa li tiġi stabbilita sistema ta’ tikkettjar tal-ikel valida mal-
UE kollha u li, b'numru żgħir ta’ eċċezzjonijiet, tapplika għall-prodotti kollha tal-kumpaniji 
tal-ikel, jiġifieri, mhux għal kategoriji speċifiċi tal-ikel. Għandu jiġi enfasizzat li regoli bħal 
dawn iservu biss l-interessi tal-konsumatur medju, jiġifieri, ċittadini medji edukati, infurmati 
u f’kundizzjoni tajba tas-saħħa, iżda mhux għal ċerti kategoriji ta’ pazjenti, bl-eċċezzjoni ta’ 
dawk li jbatu mill-alleġiji tal-ikel. It-tikkettjar obbligatorju għandu jgħin lil membri tal-
pubbliku responsabbli jieħdu deċiżjoni ta’ xiri mmirata u infurmata tajjeb. 

Madankollu, l-abbozz kumpless u kkumplikat ħafna tal-Kummissjoni, li jinkludi 53 artikolu, 
li l-parti l-kbira minnhom huma rilevanti ħafna, u 13-il anness, ma jagħmilhiex possibbli li 
dan l-objettiv jintlaħaq. Il-preżentazzjoni proposta ta’ informazzjoni obbligatorja iżda tixbah 
pjuttost l-edukazzjoni aktar milli l-informazzjoni tal-konsumaturi: Il-Kummissjoni trid 
iġġiegħel, permezz tal-liġi, lill-konsumaturi jagħżlu dieta tajba għas-saħħa. Anki fil-kontenut, 
l-abbozz tal-Kummissjoni fih nuqqasijiet. Numru ta’ rekwiżiti huma bbażati fuq 
suppożizzjonijiet dwar ix-xewqat u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi, u l-valuri ta’ referenza proposti 
huma ta’ kwalità dubjuża. L-intenzjoni ta’ armonizzazzjoni fl-interess tas-suq intern Ewropew 
iwassal, bl-idea li regoli nazzjonali speċjali jkunu permessi, għall-assurdità.  Ħafna proposti 
tal-Kummissjoni, barra minn hekk, aktarx jipperikolaw l-eżistenza tal-SMEs. Permezz ta’ 
dan, l-abbozz tal-Kummissjoni jikkuntradiċi s-“Small Business Act”. 

Barra minn hekk, huwa verament stramb u ta’ tħassib il-fatt li l-Kummissjoni fasslet il-
proposta għal regolament mingħajr ma kkonsultat esperti minn barra. Huwa wkoll 
inkompresibbli l-fatt li l-abbozz qed jiġi ppreżentat f’mument meta, għalkemm huma 
disponibbli studji xjentifiċi dwar punti speċifiċi, studju wiesa’ li jkopri l-Istati Membri kollha 
għadu kemm nbeda issa. 

Ir-rapporteur tipproponi, għalhekk, li l-approċċ propost mill-Kummissjoni jiġi rrivedut b’mod 
komprensiv. Hija tgħid li, fl-assenza ta’ riżultati xjentifiċi komprensivi dwar l-impatt tal-
informazzjoni dwar l-ikel fuq l-imġiba tal-konsumatur fis-27 Stat Membru, it-tikkettjar 
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obbligatorju propost għandu jkopri biss informazzjoni bażika essenzjali. Barra minn hekk, il-
leġiżlatur jista’ jiżgura li l-informazzjoni obbligatorja tkun tista’ tinqara u tinftiehem tajjeb u 
li jiġi eliminat l-ingann tal-konsumatur. Jekk fil-futur jiġu ppubblikati riżultati ġodda dwar ix-
xewqat u l-bżonnijiet tal-konsumatur, in-negozji tal-ikel ikunu jistgħu jirreaġixxu aktar 
malajr, bi qbil mal-proposti magħmula mir-rapporteur, billi jipprovdu informazzjoni 
addizzjonali b’mod volontarju. Regolazzjoni bħal din biss tiggarantixxi biżżejjed flessibilità u 
tista’ tissodisfa lil dawk kollha involuti. 

Fl-aħħarnett, għandu jingħad li t-tikkettjar tal-ikel huwa biss wieħed mill-ħafna aspetti tal-
informazzjoni għall-konsumatur dwar is-suġġett ta’ nutrizzjoni. Huwa jista’ jżid fuq l-isforzi 
biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar x’jikkostitwixxi stil ta’ ħajja relattivament 
tajjeb għas-saħħa, pereżempju permezz ta’ kampanji u miżuri edukattivi, iżda ma jistax 
jissostitwihom. Aktar minn hekk, fis-sistema tas-soċjetà tagħna l-ebda liġi ma tista’ u 
m’għandha teħles liċ-ċittadini mir-responsabilità għall-azzjonijiet tagħhom u/jew teħles il-
ġenituri  mir-responsabilità għal uliedhom. 


