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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 direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE li tirrigwarda l-għasel
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0530),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0304/2012),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-14 ta’ 
Novembru 20121, 

– 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 (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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 kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ġaladarba ngħatat is-sentenza tas-
6 ta' Settembru 2011 tal-Qorti tal-Ġustizzja 
fil-kawża C-442/09, it-trab tad-dakra fl-
għasel għandu jitqies bħala ingredjent fit-
tifsira tad-Direttiva 2000/13/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

(1) Ġaladarba ngħatat is-sentenza tas-
6 ta' Settembru 2011 tal-Qorti tal-Ġustizzja 
fil-kawża C-442/09, it-trab tad-dakra fl-
għasel għandu jitqies bħala ingredjent fit-
tifsira tad-Direttiva 2000/13/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

                                               
1 ĠU C, , p. .
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20 ta' Marzu 2000 fuq l-approsimazzjoni ta' 
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x'jaqsmu ma' tikkettjar, preżentazzjoni u 
riklamar ta' oġġetti tal-ikel. Is-sentenza tal-
Qorti kienet ibbażata fuq il-kunsidrazzjoni, 
skont il-fatti li ġew ippreżentati 
quddiemha, li t-trab tad-dakra fl-għasel 
huwa primarjament ir-riżultat taċ-
ċentrifugazzjoni li jagħmel min irabbi n-
naħal biex jiġbor l-għasel. Iżda t-trab tad-
dakra jidħol fid-doqqajs minħabba l-attività 
tan-naħal u qiegħed fl-għasel b'mod 
naturali u ma għandux x'jaqsam jużax jew 
le ċ-ċentrifugazzjoni biex joħroġ l-għasel 
min irabbi n-naħal. Għalhekk jeħtieġ li 
jkun iċċarat, mingħajr ħsara għall-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar 
ikel u għalf modifikat ġenetikament, fuq it-
trab tad-dakra mmodifikat ġenetikament li 
jkun fl-għasel, li t-trab tad-dakra huwa 
kostitwent tal-għasel, li huwa sustanza 
naturali mingħajr ingredjenti, u mhuwiex 
ingredjent fit-tifsira tad-Direttiva 
2000/13/KE. Għalhekk, id-Direttiva 
2001/110/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 li 
tirrigwarda l-għasel għandha tiġi 
emendata skont dan.

20 ta' Marzu 2000 fuq l-approsimazzjoni ta' 
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x'jaqsmu ma' tikkettjar, preżentazzjoni u 
riklamar ta' oġġetti tal-ikel. Sadanittant, 
dik id-Direttiva ġiet revokata u sostitwita 
mir-regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi1. Is-sentenza tal-Qorti kienet 
ibbażata fuq il-kunsiderazzjoni, skont il-
fatti li ġew ippreżentati quddiemha, li t-trab 
tad-dakra fl-għasel huwa primarjament ir-
riżultat taċ-ċentrifugazzjoni li jagħmel min 
irabbi n-naħal biex jiġbor l-għasel. Iżda t-
trab tad-dakra jidħol fid-doqqajs minħabba 
l-attività tan-naħal u qiegħed fl-għasel 
b'mod naturali u ma għandux x'jaqsam 
jużax jew le ċ-ċentrifugazzjoni biex joħroġ 
l-għasel min irabbi n-naħal. Għalhekk 
jeħtieġ li jkun iċċarat, mingħajr ħsara 
għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar 
ikel u għalf modifikat ġenetikament, fuq it-
trab tad-dakra mmodifikat ġenetikament li 
jkun fl-għasel, li t-trab tad-dakra huwa 
kostitwent tal-għasel, li huwa sustanza 
naturali mingħajr ingredjenti, u mhuwiex 
ingredjent fit-tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011. 
____________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur tappoġġja l-propost tal-Kummissjoni li tiddefinixxi t-trab tad-dakra bħala 
kostitwent tal-għasel u mhux bħala ingredjent, u li tikkjarifika li l-għasel huwa sustanza 
naturali mingħajr ingredjenti. Madankollu, id-Direttiva 2000/13/KE msemmija fit-test 
oriġinali tal-Kummissjoni ġiet irrevokata u sostiwita mir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 
dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi. Għaldaqstant huwa xieraq li d-
definizzjoni tat-trab tad-dakra bħala kostitwent tal-għasel issir fil-kuntest ta' dan ir-
Regolament.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Annessi tad-Direttiva 2001/110/KE 
fihom xi elementi tekniċi li għandu mnejn 
ikollhom jiġu addattati jew aġġornati biex 
iqisu l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali rilevanti. Din id-Direttiva 
ma tikkonferixxix setgħat xierqa lill-
Kummissjoni biex fil-pront taddatta jew 
taġġorna dawn l-Annessi biex iqisu l-
iżviluppi fl-istandards internazzjonali. 
Għalhekk, għall-implimentazzjoni 
konsistenti tad-Direttiva 2001/110/KE, is-
setgħa li taddatta jew taġġorna l-Annessi 
ta' din id-Direttiva biex iqisu mhux biss il-
progress tekniku, iżda wkoll l-iżviluppi fl-
istandards internazzjonali, għandha wkoll 
tiġi kkonferita lill-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Annessi fihom elementi essenzjali tad-Direttiva u għaldaqstant ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-atti ddelegati.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għalhekk, biex jitqies il-progress 
tekniku u, fejn ikun rilevanti, l-iżviluppi 
fl-istandards internazzjonali, is-setgħa tal-
adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandu jkun iddelegat lill-
Kummissjoni biex taddatta jew taġġorna l-
karatteristiċi tekniċi marbutin mad-
deskrizzjonijiet u d-definizzjonijiet tal-
prodotti fl-Annessi tad-Direttiva 

imħassar
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2001/110/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Annessi fihom elementi essenzjali tad-Direttiva u għaldaqstant ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-atti ddelegati.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2001/110/KE
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Billi t-trab tad-dakra huwa kostitwent 
naturali partikolari tal-għasel, ma għandux 
jitqies bħala ingredjent, fit-tifsira tal-
Artikolu 6(4) tad-Direttiva 2000/13/KE, 
tal-prodotti ddefiniti fl-Anness 1 ta' din id-
Direttiva".

5. Billi t-trab tad-dakra huwa kostitwent 
naturali partikolari tal-għasel, ma għandux 
jitqies bħala ingredjent, fit-tifsira tal-
Artikolu 2(2)(f) tar-Regolament (UE) 
1169/2011, tal-prodotti ddefiniti fl-
Anness 1 ta' din id-Direttiva".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur tappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li tiddefinixxi t-trab tad-dakra bħala 
kostitwent tal-għasel, u mhux bħala ingredjent. Madankollu, id-Direttiva 2000/13/KE 
msemmija fit-test oriġinali tal-Kummissjoni ġiet irrevokata u sostiwita mir-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi. 
Għaldaqstant huwa xieraq li d-definizzjoni tat-trab tad-dakra bħala kostitwent tal-għasel issir 
fil-kuntest ta' dan ir-Regolament. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2001/110/KE 
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-

imħassar
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Artikolu 6a biex temenda l-karatteristiċi 
tekniċi marbuta mal-ismijiet, mad-
deskrizzjonijiet u mad-definizzjonijiet tal-
prodotti fl-Anness I u mal-kriterji tal-
kompożizzjoni għall-għasel fl-Anness II, 
biex jitqiesu l-progress tekniku, u fejn 
ikun rilevanti, l-iżviluppi fl-istandards 
internazzjonali rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Annessi fihom elementi essenzjali tad-Direttiva u għaldaqstant ma jidħlux fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-atti ddelegati.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2001/110/KE 
Artikolu 6a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 4 u 6 għandha tiġi 
kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' żmien indeterminat li jibda minn (...). 
(Publications Office is to fill in the date of 
entry into force of this amending Act).

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 4 għandha tiġi 
konferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin li jibda minn (…). (L-Uffiċċju 
tal-Pubblikazzjonijiet għandu jimla d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att ta’ emenda). 
Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux 
aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem 
tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġġedded taċitament għal 
perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jopponi tali tiġdid sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel tmiem kull perijodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 5 li tħassar l-Artikolu 6.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2001/110/KE
Artikolu 6a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4 u 6 tista' tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-
pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 
speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-
validità tal-atti ddelegati li huma diġà fis-
seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 4 tista' tiġi revokata f'kull mument 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum 
ta' wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f'data aktar tard speċifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
ddelegati li huma diġà fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 5 li tħassar l-Artikolu 6.
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NOTA SPJEGATTIVA
Konklużjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (QEĠ)

Ir-Rapporteur taqbel kompletament mal-proposta tal-Kummissjoni li tikkjarifika li t-trab tad-
dakra mhuwiex ingredjent tal-għasel, iżda kostitwent tiegħu.

Il-Codex Alimentarius jgħid, fil-paragrafu 3.1 tiegħu rigward l-istandard dwar l-għasel, li l-
għasel huwa prodott ta' ingredjent uniku. Huwa jagħmel ċar ukoll li t-trab tad-dakra mhuwiex 
meqjus bħala ingredjent tal-għasel.
"3.1. L-għasel mibjugħ bħala tali m'għandu jkollu miżjud miegħu l-ebda ingredjent tal-ikel, 
inklużi l-addittivi tal-ikel, u lanqas m'għandu jiġu miżjud b'addittivi oħrajn, ħlief għasel. L-
għasel m'għandu jkollu l-ebda materjal, togħma, aroma jew kulur inaċċettabbli minn materjal 
estranju assorbit waqt l-ipproċessar u l-ħażna tiegħu. L-għasel m'għandux ikun beda 
jiffermenta jew isir effervexxenti. Ma jista' jitneħħa l-ebda trab tad-dakra jew kostitwent 
partikulari għall-għasel ħlief meta dan ikun inevitabbli waqt it-tneħħija ta' materjal organiku 
jew inorganiku estranju."
Ir-rapporteur tappoġġja din id-definizzjoni ta' għasel.
It-test oriġinali tal-Kummissjoni jonqos li jirreferi għar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar 
l-ikel lill-konsumaturi. Fit-test tal-Kummissjoni t-trab tad-dakra huwa ddefinit bħala 
kostitwent u mhux bħala ingredjent fil-kuntest tal-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 2000/13/KE. 
Madankollu, ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 irrevoka u ssostitwixxa d-
Direttiva 2000/13/KE u, għaldaqstant, dan tal-ewwel jeħtieġ li jsirlu referenza adegwata. Għal 
dan il-għan, ir-Rapporteur emendat it-test tal-Kummissjoni biex tiċċara li t-trab tad-dakra 
m'għandux jitqies bħala ingredjent fit-tifsira tal-Artikolu 2(2)(f) tar-Regolament 1169/2011.
Din il-konklużjoni għandha implikazzjonijiet importanti għat-tikkettar tal-għasel. Bħala 
prodott ta' ingredjent uniku, l-għasel mhuwiex suġġett għar-rekwiżiti ta' ttikkettar stipulati fl-
Artikolu 9(1) tar-Regolament 1169/2011. Jekk it-trab tad-dakra jiġi definit bħala ingredjent, l-
għasel jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-Artikolu, li jfisser rekwiżiti ta' tikettar 
addizzjonali għas-settur tal-produzzjoni tal-għasel, li jinkludi ħafna negozji żgħar. 

Ir-Rapporteur hija tal-fehma li dan iservi anki biex tiġi ċċarata s-sitwazzjoni għall-
konsumaturi li attwalment jixtru l-għasel bil-fehma li huwa prodott naturali mingħajr 
ingredjenti.
L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li s-sitwazzjoni terġa' tinġieb għal dik ta' qabel id-
deċiżjoni tal-QEĠ1. Il-Kummissjoni, permezz  tal-emendi mressqa mir-Rapporteur, se tilħaq 
dan l-għan. Id-Direttiva se tagħti ċarezza legali dwar it-tikkettar tal-ingredjenti mingħajr ma 
timponi ebda rekwiżiti addizzjonali fuq il-produtturi. 
Ir-referenza għall-ikel ġenetikament modifikat (MĠ), fil-kuntest tad-deċiżjoni tal-QEĠ, 
jeħtieġ li tiġi indirizzata wkoll. Il-proposta tal-Kummissjoni ma tixħitx dubju fuq il-
konklużjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-442/09 li l-għasel li fih it-trab tad-dakra MĠ 
jidħol fil-kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003. Wara l-emenda tad-
Direttiva 2001/110/KE, l-għasel li jkun fih il-trab tad-dakra MĠ se jibqa' fil-klassifikazzjoni 

                                               
1 Kawża C-442/09 Karl Heinz Bablok u Oħrajn vs Freistaat Bayern.
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skont l-Artikolu 3(1)(c) ta' dak ir-Regolament, bħala "ikel prodott minn organiżmi modifikati 
ġenetikament (OMĠs)".

Is-sentenza tal-QEĠ ħalliet lil ħafna produtturi ffaċċati b'inċertezza legali, u dan kellu impatt 
fuq il-kummerċ. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament mingħajr xkiel tas-Suq Uniku, u sabiex 
jiġi ripristinat il-fluss mingħajr problemi tal-importazzjonijiet, jeħtieġ li dawn l-inċertezzi jiġu 
eliminati. 

Fl-2010, l-aktar sena riċenti li għaliha hemm statistika disponibbli, l-UE pproduċiet 203 000 
tunnellata ta' għasel u importat madwar 148 000 tunnellata. Minħabba l-klima tagħha, il-livelli 
ta' produzzjoni tal-UE huma pjuttost stabbli u huwa kruċjali li jiġi żgurat aċċess għas-swieq 
għall-importazzjonijiet sabiex id-domanda tal-UE tiġi sodisfata. Wara s-sentenza tal-QEĠ, 
ħafna pajjiżi esportaturi  kbar bħall-Kanada, l-Arġentina, il-Messiku u ċ-Ċili ltaqgħu ma' 
problemi biex jesportaw lejn l-UE. Peress li dawn il-pajjiżi jkabbru wċuħ MĠ, l-
interruzzjonijiet fil-flussi tal-kummerċ kienu kkawżati minħabba inċertezza dwar ir-rekwiżiti 
dwar l-ittestjar u/jew it-tikkettar MĠ. L-importazzjonijiet mill-Kanada lejn l-UE huma 
prattikament ineżistenti, filwaqt li dawk mill-pajjiżi esportaturi ewlenin l-oħrajn li jkabbru 
uċuħ MĠ naqsu b'mod drammatiku mill-2011.

Kien hemm problemi wkoll fis-suq intern. Bħala konsumatur sostanzjali tal-għasel, il-
Ġermanja timporta l-għasel minn Stati Membri oħrajn tal-UE, li ħafna minnhom ikabbru 
OMĠs awtorizzati. Inċertezzi legali simili li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-pajjiżi terzi 
wasslu biex l-għasel minn pajjiżi bħal Spanja u r-Rumanija jiġi bblukkat fil-Ġermanja. 

L-għan tagħna huwa li terġa tingħata ċertezza legali lill-produtturi tal-għasel u lil dawk li 
jrabbu n-naħal, kif ukoll għall-importaturi u l-konsumaturi. Jekk il-proposta tal-Kummissjoni 
tiġi adottata, it-trab tad-dakra jiġi konfermat legalment bħala kostitwent. Dan ifisser li l-
kwantità ta' trab tad-dakra MĠ awtorizzat għall-applikazzjoni tal-livell minimu ta' tikkettar ta' 
0.9% jeħtieġ li tiġi kkalkulata mill-ġdid bħala perċentwal tal-ammont totali tal-prodott 
b'ingredjent uniku "għasel", minflok bħala perċentwal tat-trab tad-dakra totali.

L-implikazzjoni prattika ta' dan hija li l-preżenza tat-trab tad-dakra MĠ awtorizzat fl-għasel 
qatt mhu se jirrikjedi tikkettar. Dan minħabba, kif rifless fl-Anness II għal din id-Direttiva, il-
kontenut massimu li ma jinħallx fl-ilma (inkluż it-trab tad-dakra) jikkostitwixxi 0.1 % tal-
għasel b'mod ġenerali, u 0.5 % tal-għasel ippressat. Huwa ċar li dan huwa aktar baxx mil-
livell ta' 0.9 %. 
It-trab tad-dakra mill-qamħirrun MON 810 għadu mhux awtorizzat, li jfisser li l-membri li 
jikkultivaw l-OMĠs għadhom jistgħu jiġu rikjesti minn Stati Membri oħrajn iwettqu testijiet. 
Dan ir-rekwiżit jispiċċa hekk kif jiġi awtorizzat it-trab tad-dakra MON 810. Fit-18 ta' 
Diċembru 2012 l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) stqarret, fl-opinjoni 
tagħha dwar it-trab tad-Dakra MON 810 li:

"il-modifika ġenetika fil-qamħirrun  MON 810 ma tippreżentax riskju miżjud għas-saħħa jekk 
it-trab tad-dakra tal-qamħirrun  MON 810 kellu jissostitwixxi t-trab tad-dakra tal-qamħirrun 
minn qamħirrun mhux ġenetikament modifikat fl-ikel jew bħala ikel."2

Din tagħti indikazzjoni bikrija li awtorizzazzjoni tista' tingħata dalwaqt.

L-adozzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni tagħti lill-esportaturi, kemm fi ħdan kif ukoll barra 
l-UE, iċ-ċertezza legali li jeħtieġu biex jibdew jinnormalizzaw il-flussi kummerċjali. 

                                               
2 EFSA Journal 2012;10(12):3022 [9 pp.].
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Allinjament mat-Trattat ta' Lisbona
L-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jiddefinixxi l-
kamp ta' applikazzjoni tal-atti ddelegati:
"L-Artikolu 290 tat-TFUE jippermetti lil-leġiżlatur "jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti mhux leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali biex tissupplimenta jew temenda ċerti 
elementi mhux essenzjali ta’ att leġiżlattiv". Fit-terminoloġija użata mit-Trattat, atti 
leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni b’dan il-mod jissejħu, "atti delegati" (l-Artikolu 
290(3))."
Il-proposta tal-Kummissjoni tippermetti lill-Kummissjoni temenda l-karatteristiċi tekniċi 
relatati mal-ismijiet, mad-deskrizzjonijiet u mad-definizzjonijiet tal-prodotti fl-Anness I u 
mal-kriterji tal-kompożizzjoni fl-Anness II għad-Direttiva attwali. Madankollu, ir-Rapporteur 
tqis li dawn huma kollha elementi essenzjali tad-Direttiva. Għaldaqstant, il-proposta tal-
Kummissjoni, peress li tippermetti l-modifika ta' elementi essenzjali, tmur lil hinn mill-kamp 
ta' applikazzjoni tal-atti ddelegati kif definiti fit-Trattat. Għal din ir-raġuni, fir-rapport tagħha, 
ir-Rapporteur neħħiet dawn ir-referenzi mill-proposta tal-Kummissjoni.
Is-setgħa li tadotta atti ddelegati fir-rigward ta' elementi mhux essenzjali xorta tiġi kkonferita 
lill-Kummissjoni. Għaldaqstant il-proposta fl-Artikolu 4 għal atti ddelegati biex jiġu ffissati 
metodi għall-verifika tal-konformità tal-għasel mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
tinżamm.
Din il-pożizzjoni għandha titqies fil-kuntest tal-adozzjoni riċenti ta' modifiki simili għad-
Direttiva 2012/12/UE li tirrigwarda l-meraq tal-frott.  F'din id-Direttiva, dawk il-partijiet tal-
Annessi li fihom l-ismijiet, id-definizzjonijiet u l-karatteristiċi tal-prodotti tneħħew mill-kamp 
ta' applikazzjoni tad-delega. Approċċ simili qed jittieħed ukoll fir-rigward tad-diskussjonijiet 
li għaddejjin dwar l-hekk imsejħa "Direttivi Breakfast", li għandhom l-għan li jallinjaw is-
setgħat implimentattivi eżistenti tal-Kummissjoni fid-Direttivi tal-Kunsill 1999/4/KE, 
2000/36/KE, 2001/111/KE, 2001/113/KE u 2001/114/KE mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' 
Lisbona. Huwa importanti li l-Parlament iżomm approċċ konsistenti u għalhekk ir-Rapporteur 
ikkunsidrat dawn id-Direttivi l-oħrajn fit-tħejjija ta' dan ir-rapport.

Ir-Rapporteur emendat ukoll it-tul taż-żmien li fih is-setgħa li tadotta atti ddelegati tista' tiġi 
kkonferita lill-Kummissjoni. Dan tbiddel minn perjodu indeterminat għal perjodu ta' ħames 
snin b'estensjoni taċita. Din l-emenda tirrifletti t-test standard tal-Parlament dwar atti 
ddelegati u hija konsistenti mal-approċċi meħuda għad-Direttiva msemmija hawn fuq.


