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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-
Direttivi 1999/4/KE, 2000/36/KE, 2001/111/KE, 2001/113/KE u 2001/114/KE fir-rigward 
tas-setgħat li għandhom jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0150),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 43(2) u 114(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0089/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Kunsill federali Awstrijak, fil-qafas 
tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li 
tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-23 ta' Mejju 
20121,

– wara li kkunsidra r-Regola 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7–0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif tinstab hawnhekk;

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 lill-President tiegħu struzzjonijiet biex jibgħat il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 ĠU C 229, 31.7.2012, p.143
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Għalkemm l-Annessi għad-
Direttivi 1999/4/KE, 2000/36/KE, 
2001/111/KE u 2001/114/KE fihom 
elementi tekniċi li jistgħu jeħtieġu li jiġu 
adattati jew aġġornati biex iqisu l-iżviluppi 
fl-istandards internazzjonali rilevanti, dawk 
id-Direttivi ma jikkonferixxux is-setgħat li 
jixirqu fuq il-Kummissjoni biex tadatta 
jew taġġorna dawk l-Annessi 
immedjatament biex iqisu l-iżviluppi fl-
istandards internazzjonali. Barra minn 
hekk, id-Direttiva 1999/4/KE ma 
tikkonferixxix is-setgħat li jixirqu fuq il-
Kummissjoni biex tadatta jew taġġorna l-
Annessi tagħha immedjatament biex iqisu 
l-progress tekniku, minkejja li dak l-
Anness fih elementi tekniċi li wkoll 
jistgħu jeħtieġu li jiġu adattati wkoll jew 
aġġornati biex iqisu l-progress tekniku.
Apparti, minkejja li fihom elementi 
tekniċi li jistgħu jeħtieġu li jiġu adattati 
jew aġġornati biex iqisu l-progress 
tekniku, it-Taqsimiet A u B(1) tal-
Anness I għad-Direttiva 2000/36/KE 
mhumiex koperti mis-setgħat tal-
Kummissjoni biex tadatta ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dak l-Anness għal 
progress tekniku. Għalhekk, għall-
implimentazzjoni konsistenti tad-
Direttivi 1999/4/KE, 2000/36/KE, 
2001/111/KE, 2001/113/KE u 
2001/114/KE, is-setgħat addizzjonali biex 
tadatta jew taġġorna l-Annessi għad-
Direttivi 1999/4/KE, 2000/36/KE, 
2001/111/KE, u 2001/114/KE biex iqisu l-
progress tekniku u l-iżviluppi fl-
istandards internazzjonali għandhom 
ukoll jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni.

(3) LAnnessi għad-Direttivi 1999/4/KE, 
2000/36/KE, 2001/111/KE u 2001/114/KE 
fihom elementi marbuta mal-ismijiet tal-
prodott u/jew l-ismijiet tal-bejgħ, 
deskrizzjonijiet, definizzjonijiet u l-
karatteristiċi tal-prodott, li jistgħu jeħtieġu 
li jiġu adattati jew aġġornati biex iqisu l-
iżviluppi fl-istandards internazzjonali 
rilevanti jew progress tekniku. Meta dawk 
id-dispożizzjonijiet jikkonċernaw elementi 
tekniċi mhux essenzjali, jiġifieri fit-
Taqsimiet C u D tal-Anness I għad-
Direttiva 2000/36/KE, fil-Parti B tal-
Anness għad-Direttiva 2011/111/KE u fil-
Parti B tal-Anness III għad-
Direttiva 2001/113/KE, huwa xieraq li l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 
atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat sabiex dawk l-Annessi jinġiebu 
konformi mal-iżviluppi relevanti fl-
istandards internazzjonali jew biex iqisu l-
progress tekniku.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għalhekk, sabiex jissuplimentaw jew 
jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttivi 1999/4/KE, 2000/36/KE, 
2001/111/KE, 2001/113/KE U 
2001/114/KE biex iqisu l-progress tekniku 
u/jew, fejn jixraq, l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali, is-setgħa biex tadotta l-atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u 
kontenut li ġejjin: fir-rigward tad-
Direttiva 1999/4/KE, biex tadatta jew 
taġġorna l-karatteristiċi tekniċi marbuta 
mad-deskrizzjonijiet u d-definizzjonijiet 
tal-prodott fl-Anness, normalment 
espressi bħala perċentwali; fir-rigward 
tad-Direttiva 2000/36/KE, biex tadatta jew 
taġġorna l-karatteristiċi tekniċi marbuta 
mal-ismijiet u d-definizzjonijiet tal-bejgħ 
tat-Taqsima A tal-Anness 1, normalment 
espressi bħala perċentwali u/jew grammi, 
kif ukoll it-Taqsimiet B, C u D ta’ dak l-
Anness; fir-rigward tad-
Direttiva2001/111/KE, biex tadatta jew 
taġġorna l-Parti A tal-Anness fir-rigward 
tal-karatteristiċi tekniċi marbuta mal-
ismijiet u d-definizzjonijiet tal-prodott, kif 
ukoll il-Parti B tal-Anness; fir-rigward tad-
Direttiva 2001/113/KE, biex tadatta jew 
taġġorna l-Anness I fir-rigward tal-
karatteristiċi tekniċi marbuta mal-ismijiet 
u d-definizzjonijiet tal-prodott, 
normalment espressi fi grammi u/jew 
perċentwali, kif ukoll l-Anness II u l-
Parti B tal-Anness III; fir-rigward tad-
Direttiva 2001/114/KE, biex tadatta jew 
taġġorna l-Anness I fir-rigward tal-
karatteristiċi tekniċi marbuta mal-ismijiet 
u d-definizzjonijeit tal-prodott, 

(4) Għalhekk, sabiex jissuplimentaw jew 
jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali 
tad-Direttivi 2000/36/KE, 2001/111/KE u
2001/113/KE biex iqisu l-progress tekniku 
u/jew, fejn jixraq, l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali, is-setgħa biex tadotta l-atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u 
kontenut li ġejjin: fir-rigward tad-
Direttiva 2000/36/KE, biex tadatta jew 
taġġorna t-Taqsimiet C u D tal-Anness I; 
fir-rigward tad-Direttiva2001/111/KE, biex 
tadatta jew taġġorna l-Parti B tal-Anness; 
u fir-rigward tad-Direttiva2001/113/KE, 
biex tadatta jew taġġorna l-Parti B tal-
Anness III; 
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normalment espressi f’perċentwali, kif 
ukoll l-Anness II.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1
Direttiva 1999/4/KE
Artikoli 4 u 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 1999/4/KE 
jiġu mibdula b’dan li ġej:

L-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 1999/4/KE 
jitħassru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness jistipula d-deskrizzjonijiet, id-definizzjonijiet u l-karatteristiċi tal-prodott u 
għaldaqstant jikkonċerna l-elementi essenzjali li m'għandhomx jiġu ddelegati. Barra minn 
hekk, għar-raġunijiet spjegati fil-Premessa 6, l-Artikoli 4 u 5 jidher li m'għadx hemm 
bżonnhom.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2
Direttiva 2000/36/KE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 6 
biex temenda l-karatteristiċi tekniċi 
marbuta mal-ismijiet u d-definizzjonijiet 
tal-bejgħ tat-Taqsima A tal-Anness 1, kif 
ukoll it-Taqsimiet B, C u D ta’ dak l-
Anness, biex iqisu l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali u fil-progress tekniku 
rilevanti, fejn xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 6 
biex temenda t-Taqsimiet C u D tal-
Anness I biex jitqiesu l-iżviluppi fl-
istandards internazzjonali u fil-progress 
tekniku rilevanti, fejn xieraq.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

IL-Partijiet A u B tal-Anness I jiffissaw l-ismijiet, id-definizzjonijiet u l-karatteristiċi tal-bejgħ 
tal-prodotti u għaldaqstant jikkonċerna elementi essenzjali li m'għandhomx jiġu ddelegati. 
Għall-kuntrarju, il-partijiet C u D tal-Anness I jirrigwardaw il-kalkolu tal-perċentwali tal-
ingredjenti u t-tipi ta' zokkor imsemmija fid-Direttiva; dawn jistgħu jitqiesu bħala elementi 
tekniċi mhux essenzjali li jistgħu jiġu emendati b'atti ddelegati.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2
Direttiva 2000/36/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti 
ddelegati msemmija fl-Artikolu 5 għandha 
tiġi konferita fuq il-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien indeterminat minn (...). 
(L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu 
jimla d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att 
ta’ emenda). 

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti 
ddelegati msemmija fl-Artikolu 5 għandha 
tiġi konferita fuq il-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ ħames snin minn (...). (L-
Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu 
jimla d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att 
ta’ emenda). 

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delegi ta’ setgħa mhux iktar tard 
minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu 
għal perjodi ta' tul identiku, dment li l-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perijodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/36/KE. Sabiex istituzzjonijiet oħrajn 
tal-UE jiġu mgħarrfa dwar l-adozzjoni u r-rżiltati tal-atti ddelegati.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3
Direttiva 2001/111/KE
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 5 
biex temenda l-Parti A tal-Anness fir-
rigward tal-karatteristiċi tekniċi marbuta 
mal-ismijiet u d-definizzjonijiet tal-
prodott, kif ukoll il-Parti B tal-Anness,
biex iqisu l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali u fil-progress tekniku 
rilevanti, fejn xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 5 
biex temenda l-parti B tal-Anness, biex 
jitqiesu l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali u fil-progress tekniku 
rilevanti, fejn xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parti A tal-Anness tistipula l-isem tal-prodott u d-definizzjonijiet u għaldaqstant 
jikkonċerna l-elementi essenzjali li m'għandhomx jiġu ddelegati. Għall-kuntrarju, il-parti B 
tirrigwarda l-metodu użat biex jiġu ddeterminati ċerti karatteristiċi taz-zokkor, li jistgħu 
jitqiesu bħala elementi tekniċi mhux essenzjali li jistgħu jiġu emendati b'atti ddelegati.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3
Direttiva 2001/111/KE
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 4 għandha tiġi 
konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu 
ta' żmien indeterminat minn (...). (L-
Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu 
jimla d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att 
ta’ emenda).

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 4 għandha tiġi 
konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu 
ta' ħames snin minn (…). (L-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet għandu jimla d-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att ta’ emenda).

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delegi ta’ setgħa mhux iktar tard 
minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-
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perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu 
għal perjodi ta' tul identiku, dment li l-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perijodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 4 tad-Direttiva 2001/111/KE. Sabiex istituzzjonijiet oħrajn 
tal-UE jiġu mgħarrfa dwar l-adozzjoni u r-rżiltati tal-atti ddelegati.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4
Direttiva 2001/113/KE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 6 
biex temenda l-Anness I fir-rigward tal-
karatteristiċi tekniċi marbuta mal-ismijiet 
u d-definizzjonijiet tal-prodott, kif ukoll l-
Anness II u l-Parti B tal-Anness III, biex 
iqisu l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali u fil-progress tekniku 
rilevanti, fejn xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 6 
biex temenda l-Parti B tal-Anness III, biex 
jitqiesu l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali u fil-progress tekniku 
rilevanti, fejn xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness I jistipula l-isem tal-prodott u d-definizzjonijiet u l-Anness II jispeċifika ingredjenti 
addizzjonali li jistgħu jintużaw fi prodotti; dawn l-Annessi għaldaqstant jikkonċerna elementi 
essenzjali li m'għandhomx jiġu ddelegati. Il-Parti B tal-Anness III tirrigwarda t-trattament 
tal-materja prima u tidher li tista' tiġi emendata b'atti ddelegati.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4
Direttiva 2001/113/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 5 għandha tiġi 
konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu 
ta' żmien indeterminat minn (...). (L-
Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu 
jimla d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att 
ta’ emenda).

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 5 għandha tiġi 
konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu 
ta' ħames snin minn (…). (L-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet għandu jimla d-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att ta’ emenda).

Il-Kummissoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delegi ta’ setgħa mhux iktar tard 
minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu 
għal perjodi ta' tul identiku, dment li l-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perijodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 5 tad-Direttiva 2001/113/KE.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5
Direttiva 2001/114/KE
Artikoli 5 u 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 5 u 6 tad-Direttiva 2001/114/KE 
jiġu mibdula b’dan li ġej: 

L-Artikoli 5 u 6 tad-Direttiva 1999/114/KE 
jitħassru.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Anness jistipula d-definizzjonijiet u l-ismijiet tal-prodott u għaldaqstant jikkonċerna 
elementi essenzjali li m'għandhomx jiġu ddelegati. Barra minn hekk, għar-raġunijiet spjegati 
fil-Premessa 6, l-Artikoli 5 u 6 jidher li m'għadx hemm bżonnhom.
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NOTA SPJEGATTIVA

Għanijiet tal-proposta tal-Kummissjoni - il-proposta hija bil-għan li tallinja s-setgħat 
implimentattivi tal-Kummissjoni fid-Direttivi tal-Kunsill

 1999/4/KE tat-22 ta' Frar 1999 li għandha x'taqsam mal-estratti tal-kafè u l-estratti taċ-
ċikwejra,

 2000/36/KE tat-23 ta' Ġunju 2000 rigward il-prodotti mill-kawkaw u miċ-ċikkulata 
maħsuba għall-konsum mill-bniedem,

 2001/111/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 li għandha x'taqsam ma' ċerti tipi ta' zokkor 
maħsuba għall-konsum mill-bniedem

 2001/113/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 li għandha x'taqsam mal-ġamm tal-frott, il-
ġelatini u l-marmellati u mal-purejiet tal-qastan mogħtija l-ħlewwa maħsuba għal 
konsum mill-bniedem

 2001/114/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 rigward ċertu ħalib ippriservat disidratat in 
parti jew kollu għall-konsum tal-bniedem

bid-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta'Lisbona fir-rigward (i) tas-setgħat iddelegati lill-
Kummissjoni biex tadotta atti mhux leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali li jissupplimentaw 
jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġislattiv kif stipulat fl-Artikolu 290(1) 
tat-Trattat (atti ddelegati), u (ii) is-setgħat ikkonferiti fuq il-Kummissjoni biex tadotta 
kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti kif 
hemm stipulat fl-Artikolu 291(2) tat-Trattat (atti ta' implimentazzjoni). 

Skont il-proposta, id-Direttivi "Breakfast" preżenti ma jagħtux setgħat xierqa lill-
Kummissjoni biex tadatta jew taġġorna malajr l-elementi tekniċi tal-Annessi sabiex jitqiesu l-
iżviluppi fl-istandards internazzjonali rilevanti u/jew progress tekniku.  Għaldaqstant qed jiġi 
propost li l-Kummissjoni tkun tista' tadotta atti ddelegati fir-rigward:

 tad-Direttiva 1999/4/KE, biex tadatta jew taġġorna l-karatteristiċi tekniċi marbuta 
mad-deskrizzjonijiet u d-definizzjonijiet tal-prodott fl-Anness

 tad-Direttiva 2000/36/KE, biex tadatta jew taġġorna l-karatteristiċi tekniċi marbuta 
mal-ismijiet u d-definizzjonijiet tal-bejgħ tat-Taqsima A tal-Anness 1, normalment 
espressi bħala perċentwali u/jew grammi, kif ukoll it-Taqsimiet B, C u D ta’ dak l-
Anness;

 tad-Direttiva2001/111/KE, biex tadatta jew taġġorna l-Parti A tal-Anness fir-rigward 
tal-karatteristiċi tekniċi marbuta mal-ismijiet u d-definizzjonijiet tal-prodott, kif ukoll 
il-Parti B tal-Anness

 tad-Direttiva 2001/113/KE, biex tadatta jew taġġorna l-Anness I fir-rigward tal-
karatteristiċi tekniċi marbuta mal-ismijiet u d-definizzjonijiet tal-prodott, normalment 
espressi fi grammi u/jew perċentwali, kif ukoll l-Anness II u l-Parti B tal-Anness III;

 tad-Direttiva 2001/114/KE, biex tadatta jew taġġorna l-Anness I fir-rigward tal-
karatteristiċi tekniċi marbuta mal-ismijiet u d-definizzjonijeit tal-prodott, normalment 
espressi f’perċentwali, kif ukoll l-Anness II.
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Barra minn hekk, qed jiġi propost li jitneħħew is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni biex 
tallinja d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi "Breakfast" li għandhom l-għan li jinġiebu konformi 
mal-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti tal-liġi tal-ikel tal-UE. L-għoti ta' dawn is-setgħat għadda 
żmienu, minħabba li d-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Unjoni dwar il-prodotti tal-ikel kif 
stipulat fir-Regolament (KE) Nru 178/2002 japplikaw direttament għall-prodotti koperti minn 
dawn id-Direttivi. 

Il-kummenti u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur - Ir-rapporteur jinnota li t-testijiet 
attwali tad-Direttivi "Breakfast" jipprevedu miżuri ta' komitoloġija (fi ħdan il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju (RPS) għad-Direttivi 1999/4/KE u 2000/36/KE) jew il-proċedura 
regolatorja, li jirrikjedu opinjoni tal-PE (għad-Direttivi 2001/111, 113, 114/KE), b'ambitu 
pjuttost wiesa'. Id-Direttiva 2007/61/KE li temenda d-Direttiva 2001/114/KE hija xempju ta' 
att li jemenda relevanti, li jippermetti l-istandardizzazzjoni tal-kontenut tal-proteina (ta' ċertu 
ħalib disidratat) u jġibu konformi mal-istandard tal-Codex Alimentarius (ara wkoll ir-
riżoluzzjoni tal-PE tal-5 ta' Settembru 2007, P6_TA(2007)0371). 

It-test il-ġdid propost jidher aktar konkret u jippermetti lill-Kummissjoni temenda l-
karatteristiċi tekniċi relatati mad-deskrizzjonijiet u d-definizzjonijiet tal-prodott fl-Anness(i). 
Madankollu, din id-delega espliċita beix temend l-karatteristiċi li jaffettwaw id-
deskrizzjonijiet, definizzjonijiet jew l-ismijiet tal-prodotti - li huma elementi essenzjali tad-
Direttivi - tmur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tal-atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat, li jillimita d-delega biex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi mhux 
essenzjali tal-att leġiżlattiv biss. 
Sabiex b'mod xieraq jiġu inklużi biss l-elementi mhux essenzjali u tiġi evitata l-ambigwità 
dwar safejn il-Kummissjoni tista' tadotta atti ddelegati li se jaffettwaw l-elementi essenzjali, 
bħad-definizzjoni tal-prodotti, ir-rapporteur jipproponi li tiġi limitata d-delega tas-setgħat:

 għad-Direttiva 2000/36/KE għat-Taqsimiet C u D tal-Anness I,

 għad-Direttiva 2001/111/KE għall-Parti B tal-Anness,

 għad-Direttiva 2001/113/KE għall-Parti B tal-Anness III,
u li jitneħħew dawk id-dispożizzjonijiet għall-atti ddelegati li jirrigwardaw elementi essenzjali 
li jaffettwaw id-deskrizzjonijiet, definizzjonijiet, ismijiet jew ismijiet tal-bejgħ, u l-
karatteristiċi, tal-prodott. Ir-rapporteur jipproponi wkoll li d-delega tiġi limitata għal perjodu 
(li jista' jiġġedded) ta' 5 snin) u li d-delega tas-setgħat tiġi mmoniterjata billi l-Kummissjoni 
tintalab tirrapporta f'dan ir-rigward qabel tmiem kull perjodu ta' 5 snin.  
Ir-rapporteur għaldaqstant jenfasizza l-approċċ adottat fil-modifika riċenti tad-Direttiva dwar 
il-Meraq tal-Frott (ara Direttiva 2012/12/UE), fejn l-Anness li kien fih l-ismijiet, id-
definizzjonijiet u l-karatteristiċi tal-prodotti kien eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
delega. Huwa ċar li dawn l-elementi essenzjali m'għandhomx jinbidlu minn atti ddelegati.
Ir-rapporteur, mill-banda l-oħra, jaqbel mat-tħassir propost tad-delega tas-setgħat mogħtija 
lill-Kummissjoni biex tallinja d-Direttivi attwali mad-dispożizzjonijiet ġenerali tal-UE 
applikabbli għall-prodotti tal-ikel minħabba li dawn huma koperti mil-liġi eżistenti tal-ikel.


