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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din hija t-tieni darba li l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumaturi qed 
jikkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-Għoti ta' Informazzjoni fuq l-Ikel lill-
Konsumaturi. Ir-Rapporteur tirrikonoxxi l-ammont kbir ta' xogħol li l-Kumitat preċedenti 
wettaq fuq l-Opinjoni, abbozzata mis-Sa Bernadette Vergnaud. Ir-Rapporteur iddeċidiet li ma 
toħloqx problemi billi tressaq kwantità kbira ta' emendi ġodda. Minflok, ir-Rapporteur għażlet 
li tinkludi l-parti ewlenija tal-opinjoni li kisbet maġġoranza fil-Kumitat preċedenti. Din id-
deċiżjoni kienet ibbażata fuq ir-rikonoxximent, minn naħa minnhom, tal-ammont kbir ta' 
xogħol imwettaq mill-Kumitat preċedenti u, min-naħa l-oħra, tal-ħtieġa li jintlaħqu 
kompromessi biex ikun hemm tikkettar tal-ikel sostenibbli fl-Ewropa.

Ir-Rapporteur tirrikonoxxi li d-dibattitu dwar it-tikkettar tal-ikel kien kwistjoni importanti 
waqt il-kampanja għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew din ir-rebbiegħa. Huwa 
minħabba f'hekk li jeħtieġ li jiġu diskussi ċerti preokkupazzjonijiet li jinsabu fil-proposta tal-
Kummissjoni. L-għan ta' din l-Opinjoni huwa l-istess bħal dak tal-Opinjoni tas-Sa Vergnaud 
adotatta fi Frar 2009. Il-konsumaturi jeħtieġ li jkollhom il-possibilità li jagħmlu għażla 
infurmata tajjeb fir-rigward tal-għażla tagħhom tal-ikel. U din l-għażla infurmata tajjeb 
għandha - fost l-oħrajn - tgħin biex tiġi solvuta l-problema li kulma jmur qed tikber tal-
obeżità fl-Ewropa.

L-informazzjoni dwar l-ikel għalhekk għandha tagħti introduzzjoni dettaljata għall-kontenut 
tal-ikel speċifiku li l-konsumatur ikun qed jixtri kif ukoll tagħti ħarsa ġenerali ta' malajr lejn 
jekk l-ikel hux adattat jew le meta wieħed jagħmel għażla tal-ikel li ma tagħmilx ħsara lis-
saħħa. Konsegwentement, ir-Rapporteur għażlet li tinkludi ħafna mill-emendi mill-opinjoni 
tal-Kumitat preċedenti. 

Bħala punt ewlieni r-Rapporteur għażlet li żżomm il-kontenut obbligatorju fid-dikjarazzjoni 
tan-nutrijenti l-istess bħal ma kien irrakkomanda l-Kumitat preċedenti. Ir-Rapporteur 
inkludiet it-tmien nutrijenti l-kbar - kollha kemm huma indikati skont l-ammont f'kull 100g 
jew 100ml - li għandhom ikunu preżenti fl-istess parti viżiva fuq il-pakkett. Il-preżentazzjoni 
m'għandhiex għalfejn tkun fil-post fejn tidher l-aktar jew fin-naħa ta' quddiem tal-pakkett. Ir-
Rapporteur tissuġġerixxi li n-naħa ta' quddiem tal-pakkett għandha tintuża biex tagħti ħarsa 
ġenerali ta' malajr. Huwa minħabba f'hekk li r-Rapporteur tissuġġerixxi li l-valur enerġetiku 
(valur kalorifiku) għandu jkun fuq in-naħa ta' quddiem tal-pakkett. Din l-informazzjoni 
għandha tkun issupplimentata b'kodiċi tal-kuluri li jindika jekk l-ikel għandux valur fl-
enerġija li huwa għoli, medju jew baxx.

Żieda oħra tirrigwarda s-suġġeriment tar-Rapporteur li t-tipi kollha tal-alkoħol għandhom 
ikunu ttikkettati. L-alkoħol fih ammonti kbar ta' kaloriji li jista' jkollhom influwenza kbira fuq 
il-konsum ta' kuljum tal-enerġija. Ir-Rapporteur tiddikjara li l-konsumatur għandu jkollu din l-
informazzjoni fl-istess waqt li jkun qed janalizza l-informazzjoni dwar l-ikel. 

Konsumaturi infurmati tajjeb u edukati aħjar se jkunu jistgħu jieħdu r-responsabilità għas-
saħħa tagħhom stess. Ir-Rapporteur temmen li t-titjib tal-informazzjoni dwar l-ikel se jkun 
essenzjali għall-konsumaturi Ewropej fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, meta jkunu qed jagħmlu 
għażliet infurmati waqt li jagħmlu x-xiri tagħhom.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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 
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.

(10) Hemm interess pubbliku fir-relazzjoni 
bejn id-dieta u s-saħħa u fl-għażla ta’ dieta 
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-tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
huwa metodu wieħed kif il-konsumaturi 
jiġu infurmati dwar il-kompożizzjoni tal-
ikel u jiġu megħjuna jagħmlu għażliet 
infurmati. Il-kampanji ta' edukazzjoni u 
ta' informazzjoni mmexxija mill-Istati 
Membri huma mekkaniżmi importanti 
biex jiżdied il-fehim tal-konsumatur dwar 
l-informazzjoni tal-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 għall-benesseri tal-
konsumatur. L-għarfien dwar il-prinċipji 
bażiċi tan-nutrizzjoni u informazzjoni tan-
nutrizzjoni adattata dwar l-ikel 
tikkontribwixxi sew biex il-konsumatur 
ikun jista’ jagħmel għażla infurmata.

Ġustifikazzjoni

Titjib tad-dieta u tal-fehim tal-konsumatur fir-rigward tan-nutrizzjoni tal-ikel ma jistax 
jintlaħaq bit-tikkettar biss. Anke issa, hemm xi tagħrif ta’ fuq it-tikketti li ma jinftihemx mill-
konsumaturi, u huwa essenzjali li l-Istati Membri jkunu involuti aktar f’kampanji ta’ 
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informazzjoni mfassla biex itejbu l-fehim tal-konsumatur.

Emenda 2

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. 
Operat bħalma huma l-kunsinna
okkażjonali ta' ikel lil partijiet terzi, li 
jisserva u jinbiegħ ikel minn persuni 
privati, pereżempju f'avvenimenti
karitatevoli jew fieri u laqgħat tal-
komunitajiet lokali, u l-bejgħ ta' ikel fid-
diversi forom ta' kummerċjalizzazzjoni 
diretta mill-bdiewa, mhumiex koperti fl-
ambitu ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Dak li huwa importanti hawnhekk mhuwiex it-trattament tal-ikel iżda l-kunsinna tiegħu lil 
partijiet terzi; id-duplikazzjoni għandha tiġi evitata. Il-bdiewa li n-negozji tagħhom huma 
involuti f'kummerċjalizazzjoni diretta (bejgħ mill-farm, fis-swieq, fit-toroq jew dar b'dar) 
ikunu mgħobbija żżejjed jekk jiġu rikjesti jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. 
Jekk din hija sors ta' dħul importanti għall-bdiewa, il-kummerċjalizzazzjoni diretta tal-ikel 
mill-bdiewa għandha bħala prinċipju ġenerali tiġi eskluża mill-ambitu ta' dan ir-Regolament. 

L-impriżi żgħar u ta' daqs medju fis-settur tal-produzzjoni tradizzjonali tal-ikel jipproduċu 
prodotti li ma jkunux ippakkjati bil-lest għal kunsinna diretta lill-konsumaturi. M'hemm l-
ebda proċedura standard: l-ingredjenti jinbidlu ta’ kuljum. Ta’ min iżomm ukoll f’moħħu li s-
settur tal-produzzjoni tradizzjonali tal-ikel huwa partikolarment responsabbli biex jinżammu 
l-ispeċjalitajiet reġjonali, għall-kreattività u għall-innovazzjoni u b’hekk tiġi żgurata d-
diversità tal-prodotti disponibbli. Għalhekk huwa xieraq li dawn il-prodotti jiġu esklużi mir-
rekwiżit tad-dikjarar obbligatorju tan-nutrizzjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

informazzjoni dwar l-ikel għandhom iżda 
jiġu stabbiliti biss jekk u fejn meħtieġ, bi 
qbil mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà, 
proporzjonalità, trasparenza u 
sostenibbiltà.

Ġustifikazzjoni

Sabiex rekwiżiti ġodda jibqgħu konformi mal-objettivi attwali tal-UE għal suq intern li 
jiffunzjona b'mod sħiħ, hu kruċjali li dawn ikunu notifikati u eżaminati sew mill-partijiet 
interessati kollha sabiex ikun żgurat li jkunu ġustifikati u li ma jfixklux il-moviment ħieles tal-
prodotti.

Emenda 4

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 jiġi evitat li jkun hemm 
frammentazzjoni tar-regoli li jikkonċernaw 
ir-responsabbiltà tal-operaturi tan-negozji 
tal-ikel fir-rigward tal-informazzjoni dwar 
l-ikel jixraq li jiġu ċċarati r-
responsabbiltajiet tal-operaturi tan-negozji 
tal-ikel f'dan il-qasam. Bla ħsara għall-
Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 
178/2002, l-operaturi tan-negozji tal-ikel 
responsabbli għal attivitajiet ta' bejgħ bl-
imnut jew distribuzzjoni li ma jaffettwawx 
l-informazzjoni dwar l-ikel għandhom 
jaġixxu fil-pront meta jsiru jafu li din l-
informazzjoni ma tikkonformax mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi ċċarat f'liema ċirkostanzi l-operaturi tan-negozji tal-ikel li ma 
jaffettwawx l-informazzjoni dwar l-ikel għandhom jagħtu kontribut biex ikun hemm 
konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Huwa importanti wkoll li jiġi speċifikat li d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 ma jdgħajfux l-obbligi li jirriżultaw mill-Artikolu 19 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002 li l-bejjiegħa bl-imnut iridu jikkonformaw magħhom.
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Emenda 5

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-
informazzjoni dwar l-ikel.

(23) Sabiex jitqiesu l-bidliet u l-iżviluppi 
fil-qasam tal-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 pubblika
mal-partijiet interessati kollha għandha 
tgħin biex isiru bidliet fil-ħin u immirati 
sew tar-rekwiżiti tal-informazzjoni dwar l-
ikel.

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe bidla fil-lista tar-rekwiżiti obbligatorji tat-tikkettar għandha impatt sinifikanti fuq 
l-industrija tal-ikel u x-xorb. Hu għalhekk importanti li l-leġiżlazzjoni tagħmilha ċara li l-
partijiet interessati kollha għandhom ikunu kkonsultati meta jkunu qed jiġu kkunsidrati 
rekwiżiti ġodda tat-tikkettar, biex b'hekk ikun żgurat li l-proċedura tkun trasparenti u li l-
partijiet kollha jkunu jistgħu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) It-tikketti ta’ l-ikel għandhom ikunu 
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.

(25) It-tikketti tal-ikel għandhom ikunu 
ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-
konsumaturi li jridu jagħmlu għażliet 
infurmati aħjar dwar l-ikel 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 
konsegwentement, fatturi bħad-daqs, it-
tipa, il-kulur u l-kuntrast għandhom 
jitqiesu flimkien biex jiżguraw is-
sodisfazzjon tal-konsumatur bit-tikketti 
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tal-ikel.

Ġustifikazzjoni

Il-leġibilità tat-tikketti hi kruċjali għall-konsumaturi u għandha tibqa’ rekwiżit fir-
Regolament il-ġdid. Madankollu, meta wieħed iqis iċ-ċarezza tat-tikketta għandu jqis għadd 
ta’ fatturi, u mhux biss id-daqs tat-tipa.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 27 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) F'konformità mar-riżoluzzjoni 
preċedenti tal-Parlament Ewropew, l-
opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew*, il-ħidma tal-Kummissjoni, u t-
tħassib pubbliku ġenerali dwar il-ħsara 
relatata mal-alkoħol speċjalment għall-
konsumaturi żgħażagħ u vulnerabbli, il-
Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri 
għandha tistabbilixxi definizzjoni ta' 
xarbiet bħal 'alcopops' immirata 
speċifikament għaż-żgħażagħ. Minħabba 
n-natura alkoħolika tagħhom, dawn 
għandu jkollhom rekwiżiti ta' tikkettar 
aktar stretti, u jkunu separati b'mod ċar 
mis-soft drinks fil-ħwienet.
* ĠU C 77, 31.3.2009, p. 73.

Emenda 8

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 

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettar tal-
inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq tal-inbid jipprovdi sett 
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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-
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 1567/8922, 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. 

eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettar tal-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
jkunu protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
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, l-inbejjed 
likurużi, l-inbejjed frizzanti, l-inbejjed 
aromatizzati u prodotti simili li ġejjin 
minn frott la ma jkunx għeneb, il-birra 
mill-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, u xarbiet 
alkoħoliċi mħallta, u sabiex tiġi żgurata 
strateġija konsistenti u koerenza mal-
kondizzjonijiet stabbiliti għall-inbid, 
għandhom japplikaw l-istess tip ta' 
eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

2 ĠU L [ …], […], p.[…].
2 ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarifika, l-inbejjed likurużi, l-inbejjed frizzanti, l-inbejjed aromatizzati u 
prodotti simili lu ġejjin minn frott li ma jkunx għeneb kif ukoll il-birra tal-frott ukoll 
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għandhom jissemmew. L-inbid, il-birra u l-ispirti diġà huma koperti minn regolamenti 
preċedenti tal-UE filwaqt li x-xarbiet alkoħoliċi mħallta mhumiex. Madankollu, illum jeżistu 
diffikultajiet dwar kif għandhom jiġu kkategorizzati x-xarbiet alkoħoliċi mħallta u 
għaldaqstant dawn għalissa għandhom jiġu eżentati u jagħmlu parti mir-rapport magħmul 
mill-Kummissjoni.

Emenda 9

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) Bil-ħsieb li tkun garantita 
trasparenza u traċċabilità sħiħ, l-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-
post ta' provenjenza tal-laħam kollu 
għandha tkun obbligatorja. Fil-każijiet 
kollha, l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini
jew il-post ta' provenjenza għandha 
tingħata b'mod li ma jiżgwidax lill-
konsumatur u abbażi ta' kriterji definiti 
b'mod ċar li jtejbu l-għarfien tal-
konsumatur tal-informazzjoni relatata mal-
pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' provenjenza 
ta' ikel. Kriterji bħal dawn ma għandhomx 
japplikaw għal indikazzjonijiet relatati 
mal-isem jew l-indirizz tal-operatur tan-
negozju tal-ikel.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' trasparenza, il-konsumaturi għandhom ikunu jafu l-pajjiż tal-oriġini tal-
laħam.

Emenda 10
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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 
għall-għażla tal-konsumatur jew li l-
pakkett jew it-tikketta ta’ barra tiegħu 
jkunu żgħar wisq biex it-tikkettar 
obbligatorju jkun jista' jsir, jiġu eżentati 
mill-inklużjoni obbligatorja ta' 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni ħlief jekk l-
obbligu ta' forniment ta' informazzjoni bħal 
din ikun previst f'leġiżlazzjoni oħra tal-
Komunità.

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx sew jekk, minħabba regolamenti ta’ tikkettar estensivi biss, il-pakketti tal-ikel fil-
ġejjieni jkollhom jikbru. Dan ikompli jżid l-iskart tal-pakketti u jista’ wkoll jirriżulta 
f’porzjonijiet ikbar jew pakketti kbar li jqarrqu bil-konsumatur u li jkollhom spazju vojt.

Emenda 11

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.
Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-

(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. 
Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
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nutrizzjoni meta jixtru l-ikel dik l-
informazzjoni għandha tkun fejn tidher l-
aktar fuq it-tikketta.

nutrizzjoni meta jixtru l-ikel, 'il-valur 
enerġetiku (il-valur kalorifiku)' għandu 
jkun indikat fejn jidher l-aktar fuq in-
naħa ta' quddiem tal-pakkett, permezz ta' 
sistema ta' kodiċi b'kuluri differenti.
Madankollu, l-informazzjoni kollha tan-
nutrijenti (bil-valur enerġetiku ripetut) 
għandha titpoġġa flimkien f'post wieħed 
fl-istess parti viżiva fuq il-pakkett.  

Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar jekk l-informazzjoni obbligatorja kif ukoll l-informazzjoni volontarja dwar in-
nutrizzjoni titniżżel fl-istess parti viżiva - kif titlob il-leġiżlazzjoni attwali fil-każ tad-
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni - billi l-konsumaturi jitfixklu jekk wieħed ikollu jfittex id-diversi 
biċċiet ta' informazzjoni dwar in-nutrizzjoni f'postijiet differenti fuq il-pakketti.

Emenda 12

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 malajr 
għażliet fil-pront Minkejja dan, m'hemm l-
ebda evidenza xjentifika madwar il-
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 għaldaqstant 
xieraq li tinżamm l-istipulazzjoni 
obbligatorja li d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni tibqa' tirreferi għal ammonti 
ta' 100g/100ml. Ikun xieraq ukoll li tiġi 
permessa riċerka dwar il-fehim tal-
konsumaturi sabiex, jekk ikun xieraq, 
ikunu jistgħu jiddaħħlu skemi 
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armonizzati.

Ġustifikazzjoni

Meta l-ammont ta’ enerġija u nutrijenti jitfissru għal kull 100g jew għal kull 100ml, il-
konsumaturi jkunu jistgħu jqabblu l-prodotti b'mod aktar dirett. Konsegwentament, din l-
informazzjoni għandha tkun obbligatorja. Kull informazzjoni oħra fuq il-pakketti hija 
volontarja, b'mod li l-produtturi jistgħu jagħżlu x'inhu adattat għall-prodott tagħhom.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Il-Kummissjoni għandha tressaq 
proposta għal projbizzjoni fl-UE kollha 
tal-aċidi xaħmin trans artifiċjali Sakemm 
tidħol fis-seħħ projbizzjoni bħal din, it-
tikkettar tal-aċidi xaħmin trans artifiċjali 
għandu jkun obbligatorju.

Ġustifikazzjoni

Fir-rapport tiegħu dwar il-White Paper dwar kwistjonijiet tas-saħħa marbuta man-
nutrizzjoni, il-piż żejjed u l-obeżità, il-Parlament Ewropew talab li jkun hemm projbizzjoni fl-
UE kollha tal-aċidi xaħmin trans artifiċjali. Peress li l-aċidi xaħmin trans artifiċjali huma ta' 
ħsara għas-saħħa u jistgħu jiġu evitati, għandha tiddaħħal projbizzjoni fl-UE kollha biex jiġu 
mħarsa l-konsumaturi. Biex jiġu mħarsa l-konsumaturi, it-tikkettar tal-aċidi xaħmin trans 
artifiċjali għandu jkun obbligatorju sakemm tidħol fis-seħħ projbizzjoni bħal din. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 49 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Il-prodotti tas-settur tradizzjonali 
tal-produzzjoni tal-ikel u l-prodotti friski 
tan-negozju tal-bejgħ tal-ikel bl-imnut li 
jiġu prodotti direttament fil-post tal-bejgħ 
jistgħu jinkludu wkoll sustanzi li joħolqu 
reazzjonijiet allerġiċi jew intolleranzi 
f’persuni sensittivi. Huma fil-fatt prodotti 
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bħal dawn li ma jkunux ippakkjati bil-lest 
li jinbiegħu f’kuntatt dirett mal-
konsumatur, u għaldaqstant l-
informazzjoni korrispondenti għandha 
tingħata, pereżempju, bil-kelma fil-waqt 
tal-bejgħ, jew permezz ta' tabella li tkun 
tidher b'mod ċar fil-post tal-bejgħ jew 
permezz ta’ materjal informattiv li 
jintwera fil-post.

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, ma tistax tiġi eskluża l-possibilità ta' kontaminazzjoni trażversali f'postijiet fejn l-ispazju 
disponibbli għall-ipproċessar huwa limitat.

Emenda 15

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, f'dak li 
jikkonċerna 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.

Dan m’għandux japplika għal ikel li hu 
ppakkjat direttament fil-post tal-bejgħ 
qabel ma jitwassal lill-konsumatur 
aħħari, bl-eċċezzjoni tar-regoli speċifikati 
fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Huwa partikolarment komuni fin-negozju tal-ikel li l-prodotti li huma prodotti fil-post tal-
bejgħ biex jitwasslu direttament lill-konsumatur aħħari jiġu ppakkjati hemmhekk stess. 
Għalhekk, il-prodotti jinqasmu f’porzjonijiet minn qabel (bħas-‘sandwich spreads’) jew jiġu 
ppakkjati fil-fojl (sandwiches) għall-benefiċċju tal-konsumatur (biex ikunu jistgħu jagħmlu l-
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akkwist tagħhom iktar malajr, u biex jinġarru faċilment). 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 bil-lest b’mod industrijali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa …*, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika lista komprensiva u aġġornata 
tar-rekwiżiti tat-tikkettar stipulati
f'leġiżlazzjoni Komunitarja speċifika 
applikabbli għal ikel partikolari. Il-
Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn … 
**, għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
konformità ta' dawk ir-rekwiżiti speċifiċi 
ta' tikkettar ma' dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha, jekk dan ikun 
xieraq, takkumpanja r-rapport bi proposta 
relevanti.
___________
*
** 18-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Is-simplifikazzjoni hija wieħed mill-għanijiet primarji ta’ din il-proposta. Hemm wisq 
Direttivi u Regolamenti Ewropej li huma speċifiċi għal setturi partikolari li jinkludu 
dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar. Jeħtieġ li dawn jinġabru kollha, li tiġi verifikata l-
konsistenza tagħhom mal-prinċipji ġenerali u li jingħata aċċess faċli għal dan l-ammont kbir 
ta' rekwiżiti lill-operaturi u l-partijiet konċernati kollha fil-katina tal-ikel, filwaqt li jitqies 
kwalunkwe nuqqas possibbli ta' koerenza mar-regoli ġenerali. 

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ‘ikel mhux ippakkjat bil-lest’ tfisser 
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kwalunkwe ikel li jkun offrut għall-bejgħ 
lill-konsumatur aħħari mingħajr 
ippakkjar u li jkun ippakkjat biss fil-ħin 
tal-bejgħ lill-konsumatur aħħari, u ikel u 
prodotti friski li jkunu ppakkjati bil-lest 
fil-post tal-bejgħ, għal bejgħ immedjat; 
dan il-punt għandu japplika f'konformità 
mal-Anness III ta' dan ir-Regolament; 

Ġustifikazzjoni

Fil-ħwienet, l-ikel jinbiegħ ukoll ippakkjat minn qabel u bħala regola viċin il-bankijiet fejn 
ikun hemm l-istaff inkarigat mill-bejgħ sabiex il-klijenti ma jdumux jistennew hemmhekk. 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 ppakkjati bil-lest, minħabba d-
diversità ta’ prodotti li jistgħu jinbiegħu kif ukoll minħabba li jkunu prodotti magħmula bl-
idejn u l-firxa ta' prodotti għall-bejgħ tkun differenti minn ġurnata għall-oħra.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Id-data tad-durabilità minima għandha tittieħed flimkien mal-kundizzjonijiet tal-ħżin indikati. 
Hija r-responsabilità tal-operatur tan-negozju tal-ikel li jiddetermina u jindika d-data tad-
durabilità minima flimkien mal-kundizzjonijiet tal-ħżin. Barra minn hekk, id-data 'sa meta 
jrid jintuża' għandha wkoll tkun indikata fl-istess post. 

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) 'Ikel ta' imitazzjoni' tfisser ikel li 
jagħti l-impressjoni li hu ikel ieħor u li 



AD\806188MT.doc 17/57 PE430.628v02-00

MT

ingredjent li s-soltu jintuża fih jiġi 
mħallat kompletament jew parzjalment 
ma' ingredjent ieħor jew sostitwit bih.

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi qed jiġu mqarrqa bl-użu li kulma jmur qed jiżdied ta' imitazzjonijiet ta' ikel li 
fihom l-ingredjenti li s-soltu jintużaw qed jiġu sostitwiti b'sostituti li jkunu irħas.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) ‘data ta’ manifattura’ tfisser id-data 
meta l-ikel ikun sar il-prodott kif deskritt. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb l-informazzjoni għall-konsumatur, għandu jkun hemm definizzjoni tad-data ta’ 
manifattura. Id-definizzjoni ssuġġerita hi identika għad-definizzjoni fil-Codex (CODEX STAN 
1-1985).

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandha 
tingħata konsiderazzjoni lill-bżonn ta’
perjodu tranżitorju wara d-dħul fis-seħħ 
tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel li 
jkollu tikketti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u 
għall-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu fis-
suq qabel ma jintemm il-perjodu tranżitorju 
jibqgħu jinbiegħu sakemm jispiċċaw. 

3. Meta l-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, ħlief jekk 
dawn ir-rekwiżiti jikkonċernaw il-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem, għandu jingħata
perjodu tranżitorju ta' mhux iktar minn 
18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tar-
rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel li jkollu 
tikketti li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti 
l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u għall-
istokkijiet ta' dak l-ikel li jkunu tqiegħdu 
fis-suq qabel tmiem il-perjodu tranżitorju 
biex jibqgħu jinbiegħu sakemm jispiċċaw.
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Ġustifikazzjoni

Biex ikun faċilitat it-tħaddim bla xkiel tas-suq intern, kif ukoll biex tkun minimizzata l-ħela fl-
imballaġġ, hu normali li jingħata perjodu tranżitorju meta jkunu introdotti rekwiżiti ġodda 
dwar it-tikkettar, sakemm ma jkunux jikkonċernaw riskju immedjat ta' saħħa għall-pubbliku, 
f'liema każ ma jkunx adattat perjodu bħal dan. 

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) billi fid-deskrizzjoni jew 
rappreżentazzjonijiet bl-istampi fuq il-
pakkett tiġi ssuġġerita l-preżenza ta' 
prodott jew ingredjent partikolari 
għalkemm fir-realtà l-prodott li l-pakkett 
ikun fih ikun ikel ta’ imitazzjoni jew ikun 
fih sostitut għal ingredjent normalment 
użat fi prodott.  F'każijiet bħal dawn, il-
pakkett għandu jkollu l-marka prominenti 
'imitazzjoni' jew 'prodott bi (isem tal-
ingredjent użat bħala sostitut) minflok 
(isem tal-ingredjent li ġie ssostitwit)';
Il-prodott tal-ikel partikolari li jkun 
imitazzjoni jew ikun fih sostitut għandu, 
fejn ikun fattibbli, jiġi sseparat minn ikel 
ieħor fil-post tal-bejgħ.

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 hu li l-ingredjenti li normalment jintużaw 
biex jiġi mmanifatturat prodott qegħdin sa ċertu punt jiġu sostitwiti b'sostituti li jkunu irħas.  
Ġeneralment dan mhuwiex evidenti għall-konsumaturi.  Fl-interess tat-trasparenza, għalhekk, 
għandu jiddaħħal tikkettar xieraq.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) b’rappreżentazzjonijiet bi stampi li 
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jiżgwidaw lill-konsumatur dwar in-natura 
vera jew l-oriġini tal-ikel.

Ġustifikazzjoni

L-immaġnijiet u l-grafika m’għandhomx jintużaw b’mod deliberat biex jiżgwidaw lill-
konsumaturi dwar l-oriġini vera ta’ prodott. Ir-reklamar jew l-informazzjoni volontarja 
m'għandhomx jaħbu jew idgħajfu l-informazzjoni obbligatorja. 

Emenda 24

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.

2. L-operaturi tan-negozji tal-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 u l-
abilità li wieħed jagħmel għażla 
infurmata.

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit m'għandux ikun limitat biss għal kwistjonijiet ta' ħarsien tas-saħħa.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel li 
jqiegħdu għall-ewwel darba fis-suq xi ikel 
intiż li jiġi fornut lill-konsumatur aħħari 
jew lill-caterers tal-massa għandhom 
jassigura li jkun fih l-informazzjoni dwar 
l-ikel u li din tkun preċiża skond il-liġi ta’ 
l-informazzjoni applikabbli dwar l-ikel.

3. L-operaturi tan-negozji tal-ikel li
jqiegħdu għall-ewwel darba fis-suq tal-
Unjoni xi ikel intiż li jiġi fornut lill-
konsumatur aħħari jew lill-caterers tal-
massa għandhom jassiguraw li jkun fih l-
informazzjoni dwar l-ikel u li din tkun 
preċiża skont il-liġi tal-informazzjoni
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applikabbli dwar l-ikel.

Ġustifikazzjoni

 Il-kelma 'suq' tista' tingħata interpretazzjoni ħażina (pereżempju 'suq dinji'). Għalhekk huwa 
importanti li jiġi speċifikat li dak li hu mfisser hawnhekk huwa s-suq intern tal-UE.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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.

4. L-operaturi tan-negozji tal-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ bl-
imnut jew distribuzzjoni li ma jaffettwawx 
l-informazzjoni dwar l-ikel m'għandhomx, 
fi ħdan il-limiti tal-attivitajiet rispettivi 
tagħhom, ifornu ikel li jafu, abbażi tal-
informazzjoni li għandhom bħala nies 
professjonali jew li tkun ingħatatilhom 
mill-fornituri tagħhom, li ma 
jikkonformax ma' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Id-distributuri ma jistgħux jinżammu kompletament responsabbli a priori għall-informazzjoni 
li tintwera fuq prodotti li ma jkunux juru l-marka tagħhom. 

Emenda 27

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 tal-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 (d), (g) u (i) lill-konsumatur aħħari.
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Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall-informazzjoni dwar il-kwantitajiet ta' ingredjenti u l-pajjiż tal-oriġini għandu 
japplika wkoll għal prodotti li ma jkunux ippakkjati bil-lest.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-isem ta’ l-ikel; (a) l-isem li taħtu jinbiegħ il-prodott;

Ġustifikazzjoni

Paragrafu 1 (a)-(h): Aġġustament lingwistiku biex tkun żgurata l-konsistenza mat-
terminoloġija attwali tad-Direttiva 2000/13/KE (Direttiva dwar it-Tikkettar) (ara l-Artikolu 
3: inter alia 'l-isem li taħtu jiġi mibjugħ il-prodott'; 'il-kwantità netta').

Emenda 29

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) kull ingredjent imniżżel fl-Anness II li 
jikkawża allerġiji jew intolleranzi, u kull 
sustanza meħuda minnu, filwaqt li jiġu 
rrispettati d-dispożizzjonijiet speċifiċi għal 
ikel mhux ippakkjat bil-lest; 

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni, b'konnessjoni mal-Artikolu 13(4), jestendi l-obbligu tat-tikkettar tal-
allerġeni għal ikel mhux ippakkjat bil-lest. Rekwiżit li jiġu ttikkettati allerġeni fil-każ ta' ikel 
mhux ippakkjat bil-lest jinvolvi t-tikkettar sistematiku tal-allerġeni, biex ikun kopert 
kwalunkwe riskju ta' kontaminazzjoni trasversali. Madankollu, jidher li l-assoċjazzjonijiet tal-
persuni li jbatu minn allerġiji jippreferu obbligu ta' żvelar fil-post tal-bejgħ permezz ta' avviż 
jew permezz tal-għoti ta' folji ta' informazzjoni.

Emenda 30
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) id-data ta’ kemm iservi l-inqas jew id-
data sa 'meta jrid jintuża';

(f) id-data ta’ kemm iservi l-inqas jew, fil-
każ ta’ ikel li, mill-perspettiva 
mikrobijoloġika, jista' jeħżien, id-data sa 
'meta jrid jintuża';

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) id-data tal-manifattura;

Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħaq l-iskop tar-regolament li l-konsumatur ikun provdut b’informazzjoni xierqa 
dwar l-ikel li huwa jikkonsma biex ikun jista' jagħmel għażliet infurmati, huwa essenzjali li l-
konsumatur ikun infurmat dwar id-data tal-manifattura.

Emenda 32

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 fil-Komunità tal-fabbrikant jew ta' 
min ippakkjah, tal-bejjiegħ, tal-importatur 
jew, fejn ikun xieraq, tal-operatur tan-
negozju tal-ikel li l-ikel jitqiegħed fis-suq 
f'ismu jew f'isem in-negozju tiegħu;

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-isem jew l-isem tan-negozju u l-indirizz fil-Komunità tal-
operatur responsabbli għal-ewwel tqegħid fis-suq Komunitarju jissemmew b'mod 
obbligatorju. Għal dan il-għan, il-lista prevista trid tiġi estiża u speċifikata.

Emenda 33
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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 tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ikel kollu li mhux 
ipproċessat u l-laħmijiet kollha, inklużi l-
ħut u l-frott tal-baħar bil-qoxra, 
f'konformità mar-regoli eżistenti relatati 
maċ-ċanga;

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' trasparenza, il-konsumaturi għandhom ikunu jafu l-pajjiż tal-oriġini tal-
laħam. Li wieħed ikun jaf fejn l-annimal trabba u fejn ġie ppakkjat il-laħam huwa element 
essenzjali biex il-konsumatur jagħmel għażla infurmata.

Emenda 34

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

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-importanza ta' din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tingħata d-dritt 
esklussiv li temenda l-lista tad-dettalji obbligatorji. 
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' temenda l-
Anness III. 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(4).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Emendi għall-elementi obbligatorji tat-tikkettar mhumiex “elementi mhux essenzjali” tar-
Regolament li possibilment jista’ jinstab qbil dwarhom permezz tal-komitoloġija. Hija l-
prerogattiva tal-leġiżlatur li jagħmel dan.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 9 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal dispożizzjonijiet 
Komunitarji aktar speċifiċi li jirrigwardaw 
il-piżijiet u l-miżuri.

L-Artikolu 9 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal dispożizzjonijiet 
Komunitarji aktar speċifiċi li jirrigwardaw 
il-piżijiet u l-miżuri. Id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 
2007 li tistabbilixxi regoli dwar 
kwantitajiet nominali għal prodotti 
mballati minn qabel1 għandhom jiġu 
osservati.
_________

1 ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ir-regolament ikun eħfef biex jinftiehem, għandha tiġi inkluża referenza għad-Direttiva 
2007/45/KE li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti mballati minn 
qabel.
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Emenda 37

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. Dawn 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

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 elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament.

Emenda 38

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 bil-lest 
u ikel ippakkjat fil-post tal-bejgħ meta 
jitlob hekk il-konsumatur jew li jkun 
ippakkjat bil-lest għal bejgħ dirett, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 41. 

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tiċċara l-fatt li l-Artikolu 13(4) jirreferi wkoll għall-Artikolu 41 b'konnessjoni 
mhux biss ma' ikel ippakkjat bil-lest, iżda wkoll ma' ikel ippakkjat b'mod dirett (ikel li jiġi 
ppakkjat fil-post tal-bejgħ). Il-formulazzjoni tal-Artikolu 13(4) proposta mill-Kummissjoni ma 
tirreferix għal ikel ippakkjat b'mod dirett, għalkemm dan huwa rregolat mill-Artikolu 41, li l-
Artikolu 13(4) jirreferi għalih.

Emenda 39
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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), 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 b'mod li jinqara ċar u li ma ma 
jħalli l-ebda possibilità li l-konsumatur 
jiġi mqarraq. L-elementi li għandhom 
jitqiesu biex tiġi żgurata l-leġġibilità tal-
informazzjoni dwar l-ikel huma t-taqsim 
tat-test, l-istil, id-daqs u l-kulur tat-tipa 
tat-test, il-kulur tal-isfond, id-disinn tal-
pakkett u l-istampar, kif ukoll id-distanza 
u l-angolu minn fejn tinqara.

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni kollha ppreżentata fuq tikketta għandha tkun viżibbli faċilment, leġġibbli 
b’mod ċar u m’għandhiex tkun qarrieqa għall-konsumaturi, sabiex dawn tal-aħħar ikunu 
jistgħu jagħmlu għażla infurmata.

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiġi żgurat kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond u li 
jkunu faċilment viżibbli, leġibbli b'mod 
ċar u li ma jkunux jistgħu jitħassru. L-
elementi li għandhom jitqiesu biex tiġi 
żgurata l-leġġibilità tal-informazzjoni 
dwar l-ikel huma t-taqsim tat-test, l-istil u 
t-tipa. Il-materjal promozzjonali fuq il-
pakkett m’għandux jaħbi l-informazzjoni 
obbligatorja.
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(e) u (k) għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva.

2. Id-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(e) u (k) u fl-Artikolu 9(1)(c), (f), (g) u (j)
għandhom jidhru fl-istess parti viżiva. 

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni kollha relatata mas-saħħa (allerġeni, id-data 'sa meta jista' jintuża', il-
kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istruzzjonijiet għall-użu) għandha tidher fl-istess parti viżiva.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jagħti poteri wisgħin wisq lill-Kummissjoni, minħabba li ma jirrigwardax 'l-
elementi mhux essenzjali'.
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Emenda 43

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.

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 
25 ċm2. Jistgħu jiġu adottati 
dispożizzjonijiet nazzjonali speċifiċi għal 
imballaġġ jew kontenituri bħal dawn fil-
każ ta' Stati Membri li għandhom iktar 
minn lingwa uffiċjali waħda.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-paragrafu 2 m’għandux japplika fil-
każ ta’ ikel speċifikat fl-Artikolu 17(1) u 
(2).

5. Il-paragrafu 2 m’għandux japplika fil-
każ ta’ ikel speċifikat fl-Artikolu 17(1) u 
(2). Jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
nazzjonali speċifiċi għal imballaġġ jew 
kontenituri bħal dawn fil-każ ta' Stati 
Membri li għandhom iktar minn lingwa 
uffiċjali waħda.

Emenda 45

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 

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 9(2), l-informazzjoni obbligatorja 
tal-ikel għandha tidher f'ilsien mifhum 
faċilment mill-konsumaturi kollha tal-
Istati Membri fejn qed jiġi 
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kkummerċjalizzat. kkummerċjalizzat l-ikel, inklużi l-għomja 
jew il-persuni b'vista batuta.

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 56a tad-Direttiva 2004/27/KE (li temenda d-Direttiva 2001/83/KE), huwa 
obbligatorju li l-mediċini jkunu stampati bil-Braille, u hemm rekwiżit li l-fuljetti li jiġu mal-
pakkett jiġu pprovduti f’format xieraq għall-għomja u l-persuni b'vista batuta. Minħabba li l-
ikel li jkun fih ingredjenti allerġeniċi jista’ jikkawża problemi serji lil dawk li ma jkunux jafu 
bihom, is-sistema obbligatorja tal-Braille għandha tiġi estiża għal-lista ta’ ingredjenti fl-ikel. 

Emenda 46

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 tal-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 50 cm2, id-dettalji elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) biss
għandhom ikunu obbligatorji fuq il-pakkett 
jew it-tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu pprovduti
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

Emenda 47

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dettalji elenkati fl-Artikoli 9 u 29 
m’għandhomx ikunu obbligatorji fil-każ 
ta' prodotti mhux ippakkjati bil-lest, 
inklużi dawk ipprovduti minn caterers tal-
massa skont l-Artikolu 2(2)(d) bl-
eċċezzjoni tal-Artikolu 9(1)(c) u l-Anness 
III.
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Ġustifikazzjoni

Id-dettalji u l-kontenut obbligatorji (artikolu 9 u artikolu 26) m'għandhomx japplikaw għal 
ikel mhux ippakkjat bil-lest jew għal caterers tal-massa (ristoranti, canteens, skejjel u 
sptarijiet). L-ammont ta' impriżi żgħar u ta' daqs medju li jfornu ikel mhux ippakkjat bil-lest 
huwa għoli u t-tikkettar m'għandux, mill-perspettiva tat-tnaqqis tal-ispejjeż u l-burokrazija, 
ikun obbligatorju għal din il-kategorija ta' fornituri. Il-proċeduri wkoll ta' spiss ma jkunux 
standardizzati: l-ingredjenti jinbidlu ta’ kuljum. Ta’ min iżomm ukoll f’moħħu li s-settur tal-
produzzjoni tradizzjonali tal-ikel huwa partikolarment responsabbli biex jinżammu l-
ispeċjalitajiet reġjonali, għall-kreattività u għall-innovazzjoni u b’hekk tiġi żgurata d-
diversità tal-prodotti disponibbli. Għalhekk huwa xieraq li dawn il-prodotti jiġu esklużi mir-
rekwiżit tad-dikjarar tan-nutrizzjoni. Kwalunkwe ingredjent elenkat fl-Anness II li jikkawża 
allerġiji jew intolleranzi, u kwalunkwe sustanza li ġejja minnu m'għandhomx ikunu inklużi 
f'din l-eċċezzjoni.

Emenda 48

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 tal-ikel għandu jkun l-isem 
tiegħu preskritt bil-liġi. Jekk ma jkunx 
hemm dak l-isem, l-isem tal-ikel għandu 
jkun l-isem tradizzjonali tiegħu, jew, jekk 
ma jkollux isem tradizzjonali jew l-isem 
tradizzjonali ma jintużax, għandu jingħata 
l-isem deskrittiv tal-ikel.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull ingredjent imniżżel fl-Anness II 
jew kull sustanza li toriġina minn xi 
ingredjent imniżżel f’dak l-Anness, dejjem 
skond l-eċċessjonijiet tiegħu kif hemm 
provdut f’dak l-Anness, għandu jkun 
indikat fuq it-tikketta b’referenza preċiża 

1. Kull ingredjent imniżżel fl-Anness II 
jew kull sustanza li toriġina minn xi 
ingredjent imniżżel f’dak l-Anness, ħlief 
għall-eċċezzjonijiet li jeżistu għalih kif 
hemm provdut f’dak l-Anness, għandu 
jkun indikat fuq it-tikketta b’referenza 
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għall-isem ta’ l-ingredjent. preċiża għall-isem tal-ingredjent jew tas-
sustanza li tikkawża allerġiji jew 
intolleranzi.

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar tas-sustanza li tikkawża allerġiji jew intolleranzi minflok l-ingredjent li jkun fih 
sustanza bħal din huwa iktar ċar u iktar effettiv. 

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-ikel ma jkunx ippakkjat bil-lest u 
jkun indikat b'mod viżibbli fiż-żona tal-
bejgħ li:
- il-klijenti għandhom ikunu jistgħu 
jiksbu informazzjoni dwar is-sustanzi 
allerġeniċi direttament permezz tal-
materjal li jkun espost fuq il-post, u bħala 
miżura komplementari fid-djalogu li jsir 
fil-proċess tal-bejgħ, u 
- il-klijenti jkunu infurmati li l-possibilità 
ta’ kontaminazzjoni trażversali ma tistax 
tiġi eskluża.

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar allerġeni potenzjali hija importanti ħafna għall-persuni allerġiċi fil-każ 
ta’ ikel mhux ippakkjat bil-lest, jiġifieri f'forn jew ħanut tal-ħobż jew fil-każ tal-catering tal-
massa. Iżda tista' tgħid li huwa impossibbli li jiġi pprovdut tikkettar estensiv tal-allerġiji għal 
prodotti mhux ippakkjati bil-lest. Dan iqiegħed lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju fi żvantaġġ 
kompetittiv konsiderevoli u jżid l-ispejjeż tagħhom.  Barra minn hekk, ma tistax tiġi eskluża l-
possibilità ta' kontaminazzjoni trażversali f'postijiet fejn l-ispazju disponibbli għall-
ipproċessar huwa limitat. Għaldaqstant, il-bejjiegħ bl-imnut ta' ikel mhux ippakkjat bil-lest 
jista' jagħżel il-metodu kif jinforma lill-klijent, jiġifieri permezz tad-djalogu li jsir waqt il-
bejgħ, permezz ta' sinjal ċar, f'menu jew permezz ta' karta.

Emenda 51
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-bniedem1;
__________
1 ĠU L 176, 6.7.1985, p. 18.

Ġustifikazzjoni

Aġġustament lingwistiku biex tkun żgurata l-konsistenza mat-terminoloġija attwali tad-
Direttiva 2000/13/KE (Direttiva dwar it-tikkettar). Il-paragrafu 1 għandu jkun aktar 
speċifiku, peress li għal ċertu ikel (inklużi l-ketchup, iz-zlazi, il-mayonnaise, il-ġelat jew il-
ħwawar) hemm inċerteza legali.

Emenda 52

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. Hija 
għandha tiġi espressa kif ġej:
Id-data ta' durabilità minima:

Id-data għandu jkollha quddiemha l-
kliem:
- ‘Uża preferibbilment qabel [id-data]’ 
fejn id-data tinkludi indikazzjoni tal-
ġurnata,
- ‘Uża preferibbilment qabel l-aħħar ta’ 
[ix-xahar]’ fil-każijiet l-oħrajn kollha.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza, l-Anness IX għandu jiġi inkorporat fit-test leġiżlattiv. It-terminu 
‘Uża preferibbilment qabel ...’ għandu jiġi interpretat skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-
ftehimiet nazzjonali li ma jorbtux legalment. Id-deroga mir-rekwiżit li tiġi indikata d-data ta’ 
durabilità minima fil-każ tal-ġelat ippakkjat f’porzjonijiet individwali se titħassar. Il-
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 
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minima.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 29 –paragrafu 1 – parti introduttorja

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

Emenda 54

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) valur enerġetiku; (a) valur enerġetiku (valur kalorifiku);

Emenda 55

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’ proteina, karboidrati, 
xaħam, b'referenza speċifika għas-
saturati, fajber, zokkor u melħ.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni tirreferi għan-nutrijenti l-
iktar importanti (proteini, karboidrati - bħaz-zokkor - xaħam, saturati, fibri u sodju) kif kien 
definit qabel mil-leġiżlazzjoni li hemm fis-seħħ (Direttiva 90/496/KEE). L-informazzjoni dwar 
in-nutrijenti m’għandhiex tiffoka sempliċement fuq in-nutrijenti potenzjalment problematiċi 
billi tenfasizzahom b’mod speċifiku, minħabba li dieta ta’ ġid għas-saħħa tirrikjedi l-konsum 
ibbilanċjat ta’ dawn l-elementi kollha.
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Emenda 56

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-ammonti ta' saturati, xaħam trans, 
fibri u proteini.

Emenda 57

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, imfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(3).

Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għall-inbid jew għal prodotti tal-inbid kif 
definiti fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament
(KE) Nru 479/2008 u l-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) tal-Kunsill Nru 
1601/1991, prodotti simili, ħlief dawk li 
jinkisbu mill-għeneb, sidru, perry, birra, u 
spirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru 110/2008, u xarbiet 
alkoħoliċi oħra. Il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport wara [ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] dwar 
l-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu għal
dawn il-prodotti u tista' takkumpanja dan 
ir-rapport b'atti speċifiċi li jiddeterminaw 
ir-regoli għal dikjarazzjoni obbligatorja ta' 
nutrizzjoni għal dawn il-prodotti. Dawk l-
atti, maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Għadd ta' kwistjonijiet fundamentali jkunu meħtieġa li jiġu ċċarati qabel ma jkun impost it-
tikkettar ta' ingredjenti u nutrijenti għal xarbiet alkoħoliċi, li ma jiġux ikkunsmati għall-valur 
nitrizzjonali tagħhom. Barra minn hekk, ir-Regolamenti 479/2008, 1601/91 u 110/2008 
jipprevedu l-mezzi għall-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' nbejjed u spirti. Jipprevedu wkoll il-
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possibilità ta' definizzjoni tar-regoli ta' implimentazzjoni permezz tal-proċedura ta' 
komitoloġija speċifika tagħhom. F'ġieħ il-konsistenza, dawn id-dispożizzjonijiet jeħtieġ li 
jinżammu.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punti f u g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fajber; imħassrin
(g) proteini;

Emenda 59

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) kolesterol;

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tal-kolesterol separatament mix-xaħmijiet li jkun jinsab fihom taf tkun utli 
għall-konsumaturi.

Emenda 60

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 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
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Ġustifikazzjoni

Ma nqisux li dan mhux essenzjali. Bidla fil-lista ta’ nutrijenti jkollha impatt kbir; għalhekk, 
nemmnu li r-responsabilità għandha tkun f’idejn il-leġiżlatur.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 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 ikunu valuri 
medji fl-aħħar tal-perjodu tad-durabbiltà 
minima u għandhom, kif jixraq, ikunu
bbażati fuq: 

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

(a) l-analiżi tal-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 tal-ingredjenti użati; jew

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

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

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 adottati, wara li l-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel tkun tat l-
opinjoni tagħha, bi qbil mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 49(2). 

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 62
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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 jew il-
komponenti tagħhom imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu mfissra għal 
kull 100g jew għal kull 100 ml. 

L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista' 
wkoll jiġi mfisser skont il-porzjon.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun possibbli li l-konsumaturi jqabblu l-oġġetti tal-ikel differenti fl-istess kategorija –
irrispettivament mid-daqs u l-kontenut tal-pakketti – huwa importanti li l-ammont ta’ enerġija 
u nutrijenti jiġi ddikjarat dejjem għal kull 100g jew għal kull 100ml. Barra minn hekk, l-
ammonti jistgħu jiġu espressi għal kull porzjon, jekk il-produttur jiddeċiedi li jagħmel hekk.

Emenda 63

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.

imħassar

Emenda 64
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Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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.

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

Ġustifikazzjoni

Ix-xaħmijiet trans għandhom ikunu parti mid-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni 
flimkien max-xaħmijiet saturati u għalhekk għandhom jitneħħew mid-dettalji volontarji.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

1. Minbarra t-tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
għal kull 100g jew għal kull 100ml, din
tista’ tiġi mfissra bħala porzjon, dejjem 
jekk tingħata l-kwantità li jkun hemm fil-
porzjon.

Ġustifikazzjoni

Adattazzjoni lingwistika tat-test Ġermaniż għall-verżjoni Ingliża ('in addition') [Dan ma 
jaffettwax il-verżjoni Maltija].  Sabiex il-konsumatur ma jiġix żgwidat, it-tikkettar tan-
nutrizzjoni għal kull porzjon għandu jkun possibbli meta l-kwantità ta’ kull porzjon tkun 
tikkettata b'mod ċar fuq il-prodott. L-indikazzjoni addizzjonali tal-għadd ta’ porzjonijiet li 
jkun hemm fil-pakkett għandha tkun possibbli fuq bażi volontarja.
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 u l-
porzjonijiet ikunu kollha identiċi.

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet ikun utli wkoll għall-konsumaturi jekk il-valur enerġetiku jkun indikat skont il-
porzjon. Id-definizzjoni tad-daqs ta' dawn il-porzjonijiet għandha, madankollu, dejjem tkun 
armonizzata, biex ikun possibbli li jsir paragun sempliċi bejn il-marki differenti tal-istess tip 
ta' prodott.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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).

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
biex tistabbilixxi l-espressjoni fil-parti 
viżiva ewlenija tal-element imsemmi fl-
Artikolu 29(1)(a) abbażi ta' kull porzjon 
biss għall-ikel mhux imsemmi fil-
paragrafu 2. Dawk l-atti, maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sal-
aħħar tal-perjodu ta' tranżizzjoni.

Ġustifikazzjoni

 F'xi każijiet ikun utli wkoll għall-konsumaturi jekk il-valur enerġetiku jkun indikat skont il-
porzjon. Id-definizzjoni tad-daqs ta' dawn il-porzjonijiet għandha, madankollu, dejjem tkun 
armonizzata, biex ikun possibbli li jsir paragun sempliċi bejn il-marki differenti tal-istess tip 
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ta' prodott.

Emenda 68

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 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jintlaħqu:

1. Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 
tingħata f’forom grafiċi ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 
jiġu ssodisfati:

(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) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza tal-ikel fir-
rigward tal-enerġija u kontenut ta’ nutrijent 
ta’ xi dieta; 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) hi bbażata fuq il-konsum referenzjali 
indikat fl-Anness XI, Parti B, fir-rigward 
ta’ ammonti ta’ 100 g jew 100 ml. Jekk 
prodott ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali jew jekk ikun fornut fi 
kwantitajiet ta’ inqas minn 100 g/ml, 
għandha tkun suffiċjenti indikazzjoni 
għal kull porzjon fir-rigward tal-kwantità 
fornuta.  Fin-nuqqas ta’ konsum 
referenzjali bħal dan, id-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni hi bbażata fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; kif 
ukoll

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

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

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

2. Preżentazzjonijiet grafiċi li jservu ta’ 
mudell jidhru fl-Anness XIII, Parti Ca.
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Ġustifikazzjoni

Preżentazzjoni grafika tista’ ttejjeb b’mod sostanzjali kemm il-konsumaturi jifhmu d-
dikjarazzjoni nutrizzjonali.

Emenda 69

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.

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(2) 
marbuta mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għandhom jintwerew
fl-istess parti viżiva. Huma għandhom jiġu 
preżentati, fejn jixraq, flimkien f’forma 
ċara fl-ordni li ġejja: enerġija, proteini, 
karboidrati, xaħam, b'referenza speċifika 
għas-saturati, fibri, zokkor, u melħ.

Ġustifikazzjoni
Biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħtu ħarsa ta' malajr lejn il-valur enerġetiku tal-prodott, 
dan għandu jintwera fit-tikketta fuq in-naħa ta' quddiem tal-pakkett. Minbarra li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni aktar komprensiva, ikun utli li l-konsumaturi jirċievu l-
informazzjoni kollha li jeħtieġu biex jagħmlu għażla infurmata fl-istess parti viżiva.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar
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Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Flimkien mad-dispożizzjonijiet l-oħra 
ta' dan l-Artikolu, il-valur enerġetiku 
msemmi fl-Artikolu 29(1)(a) għandu jkun 
indikat fejn jidher l-aktar permezz ta' 
sistema ta' kodiċi b'kuluri differenti. Il-
kuluri aħdar, isfar jew oranġjo u aħmar 
għandhom jindikaw jekk l-ikel għandux 
valur enerġetiku baxx, medju jew għoli. 
Din l-informazzjoni għandha tiġi 
kkomunikata għal kull 100g jew għal kull 
100ml. Id-definizzjoni tal-ammonti ta' 
referenza għal valuri enerġetiċi għolja, 
medji u baxxi għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3) u bbażata fuq 
l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel. 

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijenti fi prodott huwa żero, id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għal 
dawk l-elementi tista’ tinbidel bl-
indikazzjoni ‘Ma fih l-ebda ...’ qrib ħafna 
tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni meta 
din tkun preżenti.

Emenda 73
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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-tikkettar 
skont il-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità, u b’mod aktar speċifiku mar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
509/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 dwar 
prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel bħala 
speċjalitajiet tradizzjonali garantiti1, ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
510/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 dwar il-
protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi 
u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-
prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel2, ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
479/2008 tad-29 ta’ April 2008 dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid3,
ir-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 
spirituż4 u r-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 1601/91 tal-10 ta’ Ġunju 1991 
li jistabbilixxi r-regoli ġenerali dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-
preżentazzjoni ta’ inbejjed aromatizzati, 
xorb aromatizzat ibbażat fuq inbid u 
cocktails aromatizzati prodotti tal-inbid5,
il-paragrafi 3 u 4 għandhom japplikaw 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. 
1 ĠU L 93, 31.3.2006, p. 1.
2 ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.
3 ĠU L 148, 6.6.2008, p. 1.
4 ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.
5 ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1.
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi ċċarat l-ambitu preċiż tal-paragrafu 2. L-għan tal-Kummissjoni jidher 
li hu li l-prodotti b’indikazzjoni ġeografika jiġu eżentati mit-tikkettar tal-oriġini. Hemm 5 
Regolamenti li jkopru l-indikazzjonijiet ġeografiċi li jridu jissemmew.

Emenda 74

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14 ma 
japplikawx għal informazzjoni volontarja, 
iżda din l-informazzjoni għandha f'kull 
każ tkun leġibbli b'mod ċar.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

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.

3. Meta l-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' 
provenjenza tal-ikel mhuwiex l-istess bħal 
dak ta' wieħed mill-ingredjent(i) ewlenin
tiegħu, il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' dak/dawk l-ingredjent(i) 
għandu jingħata wkoll, ħlief fil-każ ta’ 
prodotti li l-ingredjenti tagħhom 
m’għandhomx bżonn jiġu elenkati, skont 
l-Artikolu 20 ta’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-paragrafu 3 jiġi emendat biex tinżamm il-konsistenza tat-test billi jiġi speċifikat li 
l-paragrafu 3 ma japplikax għall-kategoriji tal-prodotti koperti mill-eżenzjoni msemmija fl-
Artikolu 20(1).

Emenda 76
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għall-wiski, l-indikazzjoni tal-pajjiż 
tal-oriġini għandha tingħata dejjem, u 
fejn tidher l-aktar. Meta l-wiski jkun 
prodott ta' aktar minn pajjiż wieħed, 
għandu jissemma kull pajjiż tal-oriġini.

Ġustifikazzjoni

Hija prattika tradizzjonali li l-wiski mibjugħ fl-UE jkun tikkettat bil-pajjiż tal-oriġini tiegħu, u 
l-konsumaturi jagħtu importanza konsiderevoli lil din l-informazzjoni. Ċerti tipi ta' wiski li 
m'għandhomx indikazzjoni tal-oriġini jużaw indikazzjonijiet oħra biex jagħtu l-impressjoni li 
joriġinaw f'wieħed mill-pajjiżi ewlenin li jipproduċu l-wiski meta fil-fatt ma jkunux ġejjin 
minnu. Għalhekk huwa xieraq li t-tipi kollha ta' wiski li jinbiegħu fl-UE jiddikjaraw l-oriġini 
tagħhom sabiex ikun evitat li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni qarrieqa.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Kapitolu VI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu mħassar

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet nazzjonali huma kontra l-prinċipju tal-armonizzazzjoni u tal-moviment 
ħieles tal-prodotti fis-suq intern.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Kapitolu VII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu mħassar
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet nazzjonali huma kontra l-prinċipju tal-armonizzazzjoni u tal-moviment 
ħieles tal-prodotti fis-suq intern.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 53 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 17(1) għandu japplika minn [l-
ewwel jum tax-xahar 15-il sena wara li 
jidħol fis-seħħ].

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-Artikolu 14(1) għandu japplika 
minn [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 
ittikkettat minn operaturi tan-negozju tal-
ikel li għandhom, fid-data tad-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-Artikolu 14(1) għandu japplika 
minn [l-ewwel jum tax-xahar 5 snin wara li 
jidħol fis-seħħ].

Oġġetti tal-ikel li jitqiegħdu fis-suq qabel 
id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
jistgħu jkomplu jinbiegħu sakemm il-
ħażniet jiġu eżawriti. 

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-SMEs u n-numru ta' impjegati tagħhom 
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għandhom jiġu estiżi jekk dawn għandhom ikunu tabilħaqq effikaċi.  Għall-ikel imqiegħed fis-
suq qabel ma r-Regolament jidħol fis-seħħ, għandu jkun hemm l-għażla li jkomplu 
jbiegħuhom sakemm jispiċċaw il-ħażniet.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel imqiegħed fis-suq qabel id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament u li ma jkunx 
konformi mar-rekwiżiti tiegħu jista’ 
jkompli jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni 
sakemm il-ħażniet jiġu eżawriti.

Emenda 82

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'fih sors ta’ phenylalanine' 'fih l-aspartame'

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tgħin lill-konsumatur jifhem billi tbiddel terminu tekniku 
b'isem aktar komuni.

Emenda 83

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. TRATTAMENT TAS-SUPERFIĊI 
TAL-FROTT U TAL-ĦAXIX
Frott u ħaxix li 
jkun 
ingħatalhom 
trattament tas-
superfiċi wara l-
ħsad permezz tal-

'Superfiċi 
trattata'
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użu ta’ addittivi 
jew pestiċidi.

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli attwali ma jinkludux ir-rekwiżit ġenerali għal informazzjoni dwar it-trattament tas-
superfiċi wara l-ħsad tal-frott u tal-ħaxix permezz ta’ addittivi jew pestiċidi biex jibqgħu 
friski. Dan ifisser li l-prodotti jidhru “friski” b’mod differenti milli jistenna l-konsumatur. Il-
konsumaturi għandhom id-dritt li jirċievu informazzjoni dwar il-fatt li l-prodott tal-ikel li qed 
jixtru jkun ingħatalu trattament tas-superfiċi.

Emenda 84

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Prodotti tal-Laħam u tat-Tiġieġ

Meta fil-produzzjoni ta' prodotti tat-tiġieġ 
ikunu ntużaw il-proteini taċ-ċanga jew 
tal-majjal, dan għandu dejjem ikun 
ittikkettat b'mod ċar fuq l-imballaġġ.

Ġustifikazzjoni

Jekk il-proteini taċ-ċanga jew tal-majjal ikunu ntużaw fil-produzzjoni tat-tiġieġ, il-
konsumaturi għandhom dejjem ikunu mgħarrfa dwar dan. Din l-informazzjoni hija importanti 
ħafna għall-konsumaturi, speċjalment għal dawk li għandhom sensitivitajiet reliġjużi.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Annes IV – inċiżi 3, 4, 5 u 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ilmijiet intiżi li jiġu kkonsmati min-nies, 
inkluż dawk fejn l-unika ingredjenti 
miżjuda huma d-dijossidu tal-karbonju 
u/jew ħwawar;

- ilmijiet minerali naturali jew ilmijiet 
oħrajn intiżi li jiġu kkonsmati min-nies, 
inkluż dawk fejn l-unika ingredjenti 
miżjuda huma d-dijossidu tal-karbonju 
u/jew ħwawar; 

- ħxejjex aromatiċi, ħwawar jew taħlitiet 
tagħhom;

- ħxejjex aromatiċi, ħwawar, taħwir u
taħlitiet tagħhom;

- melħ u sostituti tal-melħ; - melħ u sostituti tal-melħ;
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- zokkor;

Ġustifikazzjoni

Ilmijiet: L-Artikolu 28(1) tal-proposta jgħid "id-dispożizzjonijiet ta' din is-Sezzjoni (=3) 
m'għandhomx japplikaw għall-ikel fi ħdan l-ambitu tal-leġiżlazzjoni li ġejja: (b) Id-Direttiva 
tal-Kunsill 80/777/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mal-
esplojtazzjoni u l-bejgħ ta' ilmijiet minerali naturali." Biex ma jkunx hemm konfużjoni, huwa 
importanti li jkun hemm biss eżenzjoni waħda taħt l-Anness IV li tkopri kull ilma tal-flixkun 
bħalma hemm fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 90/496.
Ħxejjex aromatiċi: Kjarifika.
Zokkor: Iz-zokkor huwa kompost minn nutrijent wieħed li jista’ jiġi identifikat faċilment u ma 
jqarraqx lill-konsumaturi.

Emenda 86

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 
75 ċm2;

Ġustifikazzjoni

Pakketti iżgħar minn 75 ċm2 għandhom ikunu eżentati mit-tikkettar tan-nutrizzjoni 
obbligatorju.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- chewing gum;

Ġustifikazzjoni

Prodotti bħalma huma assortimenti u rigali żgħar, pakketti mħallta u chewing gum ukoll 
għandhom ikunu eżentati.

Emenda 88
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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;

Ġustifikazzjoni

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 
bil-lest biex jitwasslu direttament lill-konsumatur. M'hemm l-ebda proċedura standard: l-
ingredjenti jinbidlu ta’ kuljum. Is-settur tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ikel huwa 
partikolament responsabbli biex jinżammu l-ispeċjalitajiet reġjonali u biex tiġi żgurata d-
diversità tal-prodotti disponibbli. Għalhekk huwa xieraq li dawn il-prodotti jiġu esklużi mir-
rekwiżit tad-dikjarar tan-nutrizzjoni.

Emenda 89

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

Test propost 
mill-

Kummissjoni

Emenda

PARTI C - GĦOTI TA' ISEM UFFIĊJALI GĦAL IKEL LI JAGĦTI 
L-IMPRESSJONI LI HUWA IKEL DIFFERENTI
Nru Diverġenza f'termini ta' tip, 

kwalità u kompożizzjoni 
L-isem li bih 
jinbiegħ il-prodott 

1. Meta mqabbel ma' ġobon, 
sostituzzjoni totali jew parzjali ta' 
xaħam tal-ħalib b'xaħam 
veġetali

Imitazzjoni ta' 
ġobon

2. Meta mqabbel mal-perżut, 
kompożizzjoni mibdula li 
tikkonsisti minn ingredjenti 
mfarrka b'kontenut ta' laħam 
ferm anqas. 

Imitazzjoni ta' 
perżut

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi qed jiddiżappuntaw ruħhom fl-istennijiet tagħhom mill-użu dejjem jikber tal-
imitazzjoni ta' prodotti tal-ikel li jkun fihom ingredjenti alternattivi orħos.
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Emenda 90

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti A – punt 5 – kolonna tan-naħa tax-xellug

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ingredjenti f’taħlitiet ta’ ħwawar jew 
ħxejjex aromatiċi, fejn l-ebda minnhom ma 
tippredomina sew fil-proporzjon bl-użin

5. Ingredjenti f’taħlitiet jew 
preparazzjonijiet ta’ ħwawar jew ħxejjex 
aromatiċi, fejn l-ebda minnhom ma 
tippredomina sew fil-proporzjon bl-użin

Ġustifikazzjoni

Is-sistema attwali għandha tinżamm. S'issa dejjem ġew inklużi l-preparazzjonijiet tal-ħwawar.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti B – punti 1 u 2 – kolonna tan-naħa tal-lemin

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘Żejt’, flimkien ma’ 1. ‘Żejt’, flimkien ma’

jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, skond kif xiraq, jew

jew l-aġġettiv "veġetali" jew "mill-
annimali", skont kif xieraq, jew

b'indikazzjoni ta' l-oriġini veġitali jewmill-
annimali tagħhom.

indikazzjoni tal-oriġini veġetali jew mill-
annimali tagħhom.

L-aġġettiv ‘idroġenizzat’ irid ikun ma’ l-
indikazzjoni ta’ żejt idroġenizzat sakemm 
l-ammonti ta’ saturati u trans xaħmijiet 
ma jkunux imniżżla fid-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni

L-aġġettiv ‘idroġenizzat’ irid ikun mal-
indikazzjoni ta’ żejt idroġenizzat.

2. 'Xaħam’, flimkien ma’ 2. 'Xaħam’, flimkien ma’

jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, skond kif xiraq, jew

jew l-aġġettiv "veġetali" jew "mill-
annimali", skont kif xieraq, jew

b'indikazzjoni ta' l-oriġini veġitali jewmill-
annimali tagħhom.

indikazzjoni tal-oriġini veġetali jew mill-
annimali tagħhom.

L-aġġettiv 'idroġenizzat’ irid ikun ma’ l-
indikazzjoni ta’ xaħam idroġenizzat 
sakemm l-ammont ta’ saturati u trans 
xaħmijiet ma jkunux imniżżla fid-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni

L-aġġettiv ‘idroġenizzat’ irid ikun mal-
indikazzjoni ta’ xaħam idroġenizzat.
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Ġustifikazzjoni

Ix-xaħam trans huwa rikonoxxut li jagħmel ħsara lis-saħħa u huwa pprojbit f'bosta pajjiżi. 
Għaldaqstant irid ikun obbligatorju li tiġi indikata l-preżenza tiegħu, u li dan isir b'mod li 
jkun partikolarment viżibbli. Il-fatt li huwa inkluż fid-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
m'għandux iwaqqfu milli jkun imsemmi b'mod ċar fost l-ingredjenti.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti B – punt 4 – kolonna tan-naħa tax-xellug

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Lamtijiet, u lamtijiet immodifikati 
b'meżżi fiżiċi jew bl-enżimi

4. Lamtijiet, lamtijiet immodifikati b'mezzi
fiżiċi jew bl-enżimi, lamtu inkaljat jew 
destrinat, lamtu mmodifikat bi trattament 
tal-aċtu jew tal-alkali u lamtu bbliċjat.

Ġustifikazzjoni

Il-kategorija 'lamtu' għandha tinkludi wkoll lamtijiet inkaljati jew destrinati, lamtijiet 
immodifikati bi trattament tal-aċtu jew tal-alkali u lamtijiet ibbliċjati. Dawn is-sustanzi huma 
użati fil-prattika fil-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel u għandhom ikunu inklużi fil-lista tal-
ingredjenti. Id-Direttiva 95/2/KE dwar l-addittivi tal-ikel teskludihom b'mod speċifiku mill-
kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Anness VIII – punt 5 – paragrafu 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 meta jiġi ppakkjat
għandu jiġi indikat ukoll.

Ġustifikazzjoni

Ikel solidu mgħerreq fil-likwidu jbiddel il-piż nett tiegħu matul il-perjodu tal-produzzjoni u 
tal-bejgħ lill-konsumatur, minħabba l-interazzjonijiet normali bejn l-ikel solidu u l-likwidu li 
jkun mgħerreq fih. L-iskala tal-bidla fil-piż nett tiddependi minn diversi ċirkostanzi, jiġifieri l-
ħin, it-temperatura u l-kundizzjonijiet tat-trasport u l-ħżin. Għaldaqstant, l-indikazzjoni tal-
piż nett għandha ssir fil-ħin tal-manifattura, fejn il-produttur tal-ikel huwa responsabbli 
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b'mod sħiħ għall-prodott u hu kapaċi jagħti indikazzjoni preċiża tal-piż nett.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Anness XI – Parti A – Punt 1 u Tabella

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Vitamini u minerali li jistgħu jiġu 
dikjarati u kemm hu rakkomandat li 
għandu jittieħed kuljum minnhom (RDAs)

1. Vitamini u minerali li jistgħu jiġu 
dikjarati u kemm hu rakkomandat li 
għandu jittieħed kuljum minnhom (RDAs)

Vitamin A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800
Vitamin D (µg) 5 Vitamina D (µg) 5
Vitamin E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12

Vitamina K (µg) 75
Vitamin C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80

Thiamin (mg) 1,4 Anewrina (Vitamina B1)
(mg)

1,1

Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niaċina (mg) 16
Vitamin B6 (mg) 2 Vitamina B6 (mg) 1,4
Folacin (µg) 200 Folic acid (µg) 200
Vitamin B12 (µg) 1 Vitamina B12 (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Bijotina (µg) 50
Pantothenic acid (mg) 6 Aċidu pantoteniku (mg) 6

Potassju (mg) 2000
Klorur (mg) 800

Calcium (mg) 800 Kalċju (mg) 800
Phosphorus (mg) 800 Fosfru (mg) 700
Iron (mg) 14 Ħadid (mg) 14
Magnesium (mg) 300 Magneżju (mg) 375
Zinc (mg) 15 Żingu (mg) 10

Ram (mg) 1
Manganiż (mg) 2
Fluworidu (mg) 3,5
Silenju (µg) 55
Kromju (µg) 40
Molibdenu (µg) 50

Iodine (µg) 150 Jodju (µg) 150

Ġustifikazzjoni

Il-valuri tal-RDA għandhom jinġiebu konformi mal-valuri referenzjali ġodda skont il-
modifika tad-Direttiva dwar it-Tikkettar tan-Nutrizzjoni, 2008/100/KE (ĠU L 285, p. 9). 
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Proposta għal regolament
Anness XII – tabella

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

karboidrati (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

- salatrims 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

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu b'żewġ unitajiet differenti jwassal għal riżultati kontradittorji minħabba fatturi ta' 
konverżjoni inkonsistenti. Billi "kcal" hija unità ta' kejl li hija aktar faċli biex tinftiehem mill-
konsumaturi mill-unità "kJ", l-indikazzjoni għandha tingħata biss bħala "kcal".

Emenda 96

Proposta għal regolament
Anness XIII – Parti A – tabella – l-ewwel ringiela

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Enerġija kJ u kcal - Enerġija kcal

Emenda 97

Proposta għal regolament
Anness XIII – Parti C a (ġdida)

Test propost mill-
Kummissjoni

Emenda

PARTI C – RAPPREŻENTAZZJONI GRAFIKA TAD-DIKJARAZZJONI DWAR 
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IN-NUTRIZZJONI

Jekk id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tkun irrappreżentata 
wkoll b'mod grafiku, tista' wkoll, flimkien ma' stampi grafiċi oħra, 
tintwera f'waħda mill-forom li ġejjin:  
Mudell ċilindriku

100 g fihom: 
kcal / zokkrijiet / xaħam / saturati / melħ 
perċentwali tal-konsum irrakkomandat għal kuljum għal 
adult
Mudell 1 + 4
Varjant 1

għal kull porzjon (porzjon = 50 g) 
enerġija / zokkrijiet / xaħam / saturati / melħ 
valuri gwida f'% ta' kunsum ta' kuljum
Varjant 2
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għal kull porzjon (porzjon = 50 g) 
enerġija / zokkrijiet / xaħam / saturati / melħ 
valuri gwida f'% ta' kunsum ta' kuljum

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emenda mressqa mill-istess Membru għall-
Artikolu 33 (1). Rappreżentazzjoni grafika tista' ttejjeb sostanzjalment il-fehim tal-
konsumatur tat-tikkettar dwar in-nutrizzjoni
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