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Emenda 20
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ikel maħsub għat-trabi u t-
tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali (imressaq mill-Kummissjoni bi 
qbil mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) (Test 
b'rilevanza għaż-ŻEE)

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ikel maħsub għat-trabi u t-
tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u ikel ieħor għal nutrizzjoni 
speċjalizzata (imressqa mill-Kummissjoni 
bi qbil mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) (Test 
b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Emenda 21
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ikel maħsub għat-trabi u t-
tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali (imressaq mill-Kummissjoni bi 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ikel maħsub għat-trabi u t-
tfal żgħar, dwar ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u ikel ieħor maħsub għal użijiet 
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qbil mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) (Test 
b'rilevanza għaż-ŻEE)

nutrittivi speċjali (imressqa mill-
Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 114 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. fr

Emenda 22
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ikel maħsub għat-trabi u t-
tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali (imressaq mill-Kummissjoni bi 
qbil mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) (Test 
b'rilevanza għaż-ŻEE)

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ikel maħsub għat-trabi u t-
tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u għall-użu f'dieti ta' restrizzjoni 
ta' enerġija għat-tnaqqis fil-piż (imressqa
mill-Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 114 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. fr

Emenda 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ikel maħsub għat-trabi u t-
tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali (imressaq mill-Kummissjoni bi 
qbil mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) (Test 
b'rilevanza għaż-ŻEE)

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ikel maħsub għat-trabi u t-
tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u prodotti tal-ikel għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina (imressqa
mill-Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 114 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina huma konsumaturi vulnerabbli. L-intollerenza 
għall-glutina hija patoloġija li tirrikjedi, bħala l-unika terapija magħrufa llum, li wieħed 
isegwi dieta tul ħajtu kollha li teskludi kompletament il-glutina. Għalhekk, il-prodott li ma 
fihx gluitna huwa maħsub għal kategorija vulnerabbli tal-popolazzjoni, u l-proposta tal-
Kummissjoni kapaċi ddgħajjef is-saħħa u s-sikurezza ta' dawn il-konsumaturi billi tirrestrinġi 
l-ambitu tar-regolament propost.

Emenda 24
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-moviment liberu ta' ikel sigur u 
nutrittiv huwa aspett essenzjali tas-suq 
intern u jikkontribwixxi b'mod sinifikattiv 
fis-saħħa u l-benessri taċ-ċittadini, u fl-
interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom.

(2) Il-garanzija ta' prodotti tal-ikel sikuri u 
nutrittivi, partikolarment meta maħsuba 
għal gruppi ta' konsumaturi vulnerabbli 
bħat-trabi u t-tfal żgħar, hija kriterju
essenzjali għall-moviment liberu tagħhom 
u għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern,
u jikkontribwixxi b'mod sinifikattiv fis-
saħħa u l-benessri taċ-ċittadini, u fl-
interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom.

Or. en

Emenda 25
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
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jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi, 
ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni ta’ 
suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba 
opinjonijiet ferm diverġenti bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati b’rabta mal-
għan tal-leġiżlazzjoni speċifika, l-għadd 
ta’ kategoriji sekondarji tal-ikel li jridu 
jiġu inklużi, il-kriterji għat-twaqqif ta’ 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-impatt 
potenzjali fuq l-innovazzjoni fl-iżvilupp 
tal-prodott. F’dak li għandu x’jaqsam mad-
dispożizzjonijiet speċjali tal-ikel għal 
persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete), rapport tal-Kummissjoni 
jikkonkludi li ma hemmx bażi xjentifika 
għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni.

jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
ikel maħsub li jkun imfassal għal sforzi 
muskolari intensi, ma setgħet tintlaħaq 
ebda konklużjoni ta’ suċċess b’rabta mal-
iżvilupp ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi 
minħabba opinjonijiet ferm diverġenti bejn 
l-Istati Membri u l-partijiet interessati 
b’rabta mal-għan tal-leġiżlazzjoni 
speċifika. Madankollu, dawn id-diverġenzi 
qed iwasslu għal miżuri nazzjonali li qed 
ixekklu t-twettiq tas-suq intern u li 
għalihom għalhekk għandu jinstab 
rispons leġiżlattiv xieraq. Barra minn 
hekk, għandha tittieħed azzjoni biex ikun 
żgurat li r-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-
għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi1, jista' jiggarantixxi 
strateġija koerenti u effikaċi għall-
protezzjoni tal-isportivi qabel ma l-idea ta' 
leġiżlazzjoni speċifika tiġi finalment 
abbandunata. Hawnhekk, l-għan 
partikolari huwa li tiġi ssodisfata d-
domanda għolja mill-isportivi u li jiġu 
ċċarati r-regoli rilevanti dwar it-tikkettar. 
Fir-rigward tal-ikel għall-isportivi, dan 
ifisser li: ir-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 irid jiġi emendat; iridu 
jitqiesu l-profili nutrittivi speċifiċi għall-
ikel maħsub għall-isportivi filwaqt li jiġu 
stabbiliti l-profili nutrittivi msemmija fl-
Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 
Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar 
indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-
saħħa mogħtija fuq l-ikel2; triq titqies l-
eżistenza ta' indikazzjonijiet nutrittivi li 
huma rilevanti għall-isportivi iżda 
pprojbiti għall-pubbliku ġenerali skont ir-
Regolament (KE) Nru 1924/2006 
(pereżempju, 'kontenut għoli ta' enerġija 
mill-karboidrati' jew 'kontenut għoli ta' 
sodju'); iridu jiġu stabbiliti kundizzjonijiet 
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speċifiċi għall-użu ta' nutrijenti u sustanzi 
oħra għal ikel maħsub għall-isportivi 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta' 
vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi 
oħra mal-ikel3; u trid tingħata garanzija li 
ma jkunx hemm ingredjenti li jistgħu 
jkunu elenkati bħala sustanzi dopanti.
F’dak li għandu x’jaqsam mad-
dispożizzjonijiet speċjali tal-ikel għal 
persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete), rapport tal-Kummissjoni 
jikkonkludi li ma hemmx bażi xjentifika 
għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni.
____________________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.
2 ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.
3 ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26.

Or. fr

Emenda 26
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi, 

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
ikel maħsub li jkun imfassal għal sforzi 
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ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni ta’ 
suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba 
opinjonijiet ferm diverġenti bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati b’rabta mal-
għan tal-leġiżlazzjoni speċifika, l-għadd 
ta’ kategoriji sekondarji tal-ikel li jridu 
jiġu inklużi, il-kriterji għat-twaqqif ta’ 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-impatt 
potenzjali fuq l-innovazzjoni fl-iżvilupp 
tal-prodott. F’dak li għandu x’jaqsam mad-
dispożizzjonijiet speċjali tal-ikel għal 
persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete), rapport tal-Kummissjoni 
jikkonkludi li ma hemmx bażi xjentifika 
għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni.

muskolari intensi, għadha ma ntlaħqet
ebda konklużjoni ta’ suċċess b’rabta mal-
iżvilupp ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi 
minħabba opinjonijiet ferm diverġenti bejn 
l-Istati Membri u l-partijiet interessati 
b’rabta mal-għan tal-leġiżlazzjoni 
speċifika. Billi hemm problema ġenwina 
fir-rigward tal-armonizzazzjoni ta' dan is-
settur tas-suq tal-ikel fl-UE, domanda 
għolja mill-isportivi u ħtieġa li jiġu 
ċċarati r-regoli rilevanti dwar it-tikkettar, 
sal-2015, il-Kummissjoni, wara li 
tikkonsulta lill-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel, għandha taġġorna r-
rapport tat-28 ta' Frar 2001 dwar l-ikel 
ikkonċernat u, jekk ikun meħtieġ, 
għandha tressaq xi proposti. F’dak li 
għandu x’jaqsam mad-dispożizzjonijiet 
speċjali tal-ikel għal persuni li jbatu minn 
problemi ta’ metaboliżmu minħabba l-
karboidrati (dijabete), rapport tal-
Kummissjoni jikkonkludi li ma hemmx 
bażi xjentifika għat-twaqqif ta’ rekwiżiti 
speċifiċi dwar il-kompożizzjoni.

Or. fr

Emenda 27
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
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ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi, 
ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni ta’ 
suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba 
opinjonijiet ferm diverġenti bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati b’rabta mal-
għan tal-leġiżlazzjoni speċifika, l-għadd 
ta’ kategoriji sekondarji tal-ikel li jridu 
jiġu inklużi, il-kriterji għat-twaqqif ta’ 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-impatt 
potenzjali fuq l-innovazzjoni fl-iżvilupp 
tal-prodott. F’dak li għandu x’jaqsam mad-
dispożizzjonijiet speċjali tal-ikel għal 
persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete), rapport tal-Kummissjoni 
jikkonkludi li ma hemmx bażi xjentifika 
għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni.

ikel maħsub li jkun imfassal għal sforzi 
muskolari intensi, ma setgħet tintlaħaq 
ebda konklużjoni ta’ suċċess b’rabta mal-
iżvilupp ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi 
minħabba opinjonijiet ferm diverġenti bejn 
l-Istati Membri u l-partijiet interessati 
b’rabta mal-għan tal-leġiżlazzjoni 
speċifika. Billi hemm problema ġenwina 
fir-rigward tal-armonizzazzjoni ta' dan is-
settur tas-suq tal-ikel fl-UE, domanda 
għolja mill-isportivi u ħtieġa li jiġu 
ċċarati r-regoli rilevanti dwar it-tikkettar, 
sal-2015, il-Kummissjoni, wara li 
tikkonsulta lill-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel, għandha taġġorna r-
rapport tat-28 ta' Frar 2001 dwar l-ikel 
ikkonċernat u, jekk ikun meħtieġ, 
għandha tressaq xi proposti. F’dak li 
għandu x’jaqsam mad-dispożizzjonijiet 
speċjali tal-ikel għal persuni li jbatu minn 
problemi ta’ metaboliżmu minħabba l-
karboidrati (dijabete), rapport tal-
Kummissjoni jikkonkludi li ma hemmx 
bażi xjentifika għat-twaqqif ta’ rekwiżiti 
speċifiċi dwar il-kompożizzjoni.

Or. fr

Emenda 28
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
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(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi, 
ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni ta’ 
suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba 
opinjonijiet ferm diverġenti bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati b’rabta mal-
għan tal-leġiżlazzjoni speċifika, l-għadd ta’ 
kategoriji sekondarji tal-ikel li jridu jiġu 
inklużi, il-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti 
dwar il-kompożizzjoni u l-impatt potenzjali 
fuq l-innovazzjoni fl-iżvilupp tal-prodott. 
F’dak li għandu x’jaqsam mad-
dispożizzjonijiet speċjali tal-ikel għal 
persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete), rapport tal-Kummissjoni 
jikkonkludi li ma hemmx bażi xjentifika 
għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni.

(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi, 
ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni ta’ 
suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba 
opinjonijiet ferm diverġenti bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati b’rabta mal-
għan tal-leġiżlazzjoni speċifika, l-għadd ta’ 
kategoriji sekondarji tal-ikel li jridu jiġu 
inklużi, il-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti 
dwar il-kompożizzjoni u l-impatt potenzjali 
fuq l-innovazzjoni fl-iżvilupp tal-prodott. 
'Ikel maħsub biex jikkumpensa għal 
sforzi muskolari intensi, b'mod partikolari 
għall-isportivi' għandu għalhekk jiġi 
rregolat skont id-Direttiva 2002/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta' Ġunju 2002 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri dwar is-supplimenti tal-ikel1

sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern u sabiex jingħata livell ogħla ta' 
ħarsien tal-konsumatur. Jeħtieġ li jiġu 
appoġġati l-innovazzjonijiet filwaqt li 
jinżamm livell għoli ta' ħarsien tal-
konsumatur. F’dak li għandu x’jaqsam 
mad-dispożizzjonijiet speċjali tal-ikel għal 
persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete), rapport tal-Kummissjoni 
jikkonkludi li ma hemmx bażi xjentifika 
għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni.
____________________
1 ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Both the Commission and the Rapporteur propose to include ‘food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen’ in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
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necessary requirements – for labelling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Emenda 29
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi, 
ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni ta’ 
suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba 
opinjonijiet ferm diverġenti bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati b’rabta mal-
għan tal-leġiżlazzjoni speċifika, l-għadd ta’ 
kategoriji sekondarji tal-ikel li jridu jiġu 
inklużi, il-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti 
dwar il-kompożizzjoni u l-impatt potenzjali 
fuq l-innovazzjoni fl-iżvilupp tal-prodott. 
F’dak li għandu x’jaqsam mad-
dispożizzjonijiet speċjali tal-ikel għal 
persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete), rapport tal-Kummissjoni 
jikkonkludi li ma hemmx bażi xjentifika 
għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni.

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi, 
ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni ta’ 
suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba 
opinjonijiet ferm diverġenti bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati b’rabta mal-
għan tal-leġiżlazzjoni speċifika, l-għadd ta’ 
kategoriji sekondarji tal-ikel li jridu jiġu 
inklużi, il-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti 
dwar il-kompożizzjoni u l-impatt potenzjali 
fuq l-innovazzjoni fl-iżvilupp tal-prodott. 
Bl-għan li jittejjeb il-funzjonament tas-
suq intern u li jissaħħaħ il-ħarsien tal-
konsumatur, filwaqt li tiġi stimulata l-
innovazzjoni, 'l-ikel għall-isportivi' 
għandu minn issa 'l quddiem jiġi regolat 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Diċembru 2006 dwar 
indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-
saħħa mogħtija fuq l-ikel1 u għandu jkun 
konformi mar-rekwiżiti tiegħu. F’dak li 
għandu x’jaqsam mad-dispożizzjonijiet 
speċjali tal-ikel għal persuni li jbatu minn 
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problemi ta’ metaboliżmu minħabba l-
karboidrati (dijabete), rapport tal-
Kummissjoni jikkonkludi li ma hemmx 
bażi xjentifika għat-twaqqif ta’ rekwiżiti 
speċifiċi dwar il-kompożizzjoni.
____________________
1 ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Emenda 30
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B’hekk, il-kunċett ta’ “prodotti tal-
ikel għal użu ta’ nutriment partikolari”
għandu jiġi mħassar u d-
Direttiva 2009/39/KE għandha tiġi 
mibdula bl-att preżenti. Għas-
simplifikazzjoni tal-applikazzjoni tagħha u 
għall-garanzija ta’ konsistenza fl-Istati 
Membri, l-att preżenti għandu jieħu l-
forma ta' Regolament.

(13) B’hekk, il-kunċett ta’ “nutrizzjoni 
speċjalizzata” għandu jinżamm iżda 
għandu jkun strettament limitat għal 
prodotti li jistgħu juru l-abbiltà unika 
tagħhom li jissodisfaw il-ħtiġijiet nutrittivi 
speċifiċi ta' gruppi vulnerabbli tal-
popolazzjoni, li inkella ma jkunux jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq skont il-leġiżlazzjoni 
attwali tal-Unjoni u meta l-
armonizzazjzoni tiżgura l-moviment liberu 
ta' ikel bħal dan b'mod sodisfaċenti. Id-
Direttiva 2009/39/KE għandha tiġi 
mibdula bl-att preżenti. Għas-
simplifikazzjoni tal-applikazzjoni tagħha u 
għall-garanzija ta’ konsistenza fl-Istati 
Membri, l-att preżenti għandu jieħu l-
forma ta' Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi garanziji essenzjali mogħtija fid-Direttiva Qafas attwali dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta’ 
nutriment partikolari (2009/39/KE) u fid-Direttivi Vertikali rilevanti tagħha tneħħew għad-
detriment tal-konsumaturi vulnerabbli, li jeħtieġu ikel li jkun ifformulat b'mod partikolari biex 
jipprovdi nutrizzjoni speċjalizzata u biex jgħinhom fil-ġestjoni djetetika tagħhom ta' 
kundizzjonijiet speċifiċi.
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Emenda 31
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali. L-esperjenza wriet li d-
dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE, 
kif ukoll id-Direttiva tal-Kummissjoni 
1999/21/KE jiggarantixxu l-moviment 
ħieles ta’ ikel simili b’mod sodisfaċenti, 
filwaqt li jiggarantixxu livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika. B’hekk 
huwa xieraq li dan ir-Regolament jiffoka 
fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali, filwaqt li jikkunsidra d-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE u
d-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE.

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, ix-xarbiet abbażi tal-ħalib 
maħsuba għat-tfal żgħar, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, l-ikel maħsub 
biex jitnaqqas u jiġi kkontrollat il-piż, l-
ikel maħsub biex jikkumpensa għal sforzi 
muskolari intensi, u l-prodotti tal-ikel 
għal persuni li ma taqbilx magħhom il-
glutina. L-esperjenza wriet li d-
dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE, 
id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE, 
ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009, kif ukoll id-Direttiva tal-
Kummissjoni 96/8/KE jiggarantixxu l-
moviment ħieles ta’ ikel simili b’mod 
sodisfaċenti, filwaqt li jiggarantixxu livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika. 
B’hekk huwa xieraq li dan ir-Regolament 
jiffoka fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, ix-xarbiet abbażi tal-ħalib 
maħsuba għat-tfal żgħar, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, l-ikel maħsub 



PE478.332v01-00 14/94 AM\885312MT.doc

MT

għat-tnaqqis u l-kontroll tal-piż, l-ikel 
maħsub biex jikkumpensa għal sforzi 
muskolari intensi, u l-prodotti tal-ikel 
għal persuni li ma taqbilx magħhom il-
glutina, filwaqt li jikkunsidra d-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE,
id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE, 
id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/8/KE u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009. Barra minn hekk, il-kunċett 
ta’ “nutrizzjoni speċjalizzata” għandu 
jinżamm u għandu jkun strettament 
limitat għal prodotti li juru l-abbiltà unika 
tagħhom li jissodisfaw il-ħtiġijiet nutrittivi 
speċifiċi ta' gruppi vulnerabbli tal-
popolazzjoni, li inkella ma jkunux jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq skont il-leġiżlazzjoni 
attwali tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni, billi tirrestrinġi l-ambitu, tista' ddgħajjef is-saħħa u s-sikurezza 
ta' dawn il-gruppi ta' konsumaturi u tista' tirrestrinġi l-possibilitajiet għal innovazzjoni futura 
abbażi ta' żviluppi xjentifiċi. Għalhekk jeħtieġ li jerġa' jiddaħħal il-kunċett ta' ikel maħsub 
għal nutrizzjoni speċjalizzata. Dan huwa konformi mal-istandard attwali tal-Codex għal ikel 
għal użijiet djetetiċi speċjali (146-1985).

Emenda 32
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
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vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali. L-esperjenza wriet li d-
dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE, 
kif ukoll id-Direttiva tal-Kummissjoni 
1999/21/KE jiggarantixxu l-moviment 
ħieles ta’ ikel simili b’mod sodisfaċenti, 
filwaqt li jiggarantixxu livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika. B’hekk 
huwa xieraq li dan ir-Regolament jiffoka 
fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali, filwaqt li jikkunsidra d-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE u 
d-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE.

vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u l-prodotti tal-ikel għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina. L-
esperjenza wriet li d-dispożizzjonijiet 
stabbiliti mid-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/125/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 1999/21/KE u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009 jiggarantixxu l-moviment 
ħieles ta’ ikel simili b’mod sodisfaċenti, 
filwaqt li jiggarantixxu livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika. B’hekk 
huwa xieraq li dan ir-Regolament jiffoka 
fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u l-prodotti tal-ikel għall-persuni 
li ma taqbilx magħhom il-glutina, filwaqt 
li jikkunsidra d-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/125/KE, id-Direttiva
tal-Kummissjoni 1999/21/KE u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009. Barra minn hekk, il-kunċett 
ta’ “nutrizzjoni speċjalizzata” għandu 
jinżamm u għandu jkun strettament 
limitat għal prodotti li juru l-abbiltà unika 
tagħhom li jissodisfaw il-ħtiġijiet nutrittivi 
speċifiċi ta' gruppi vulnerabbli tal-
popolazzjoni, li inkella ma jkunux jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq skont il-leġiżlazzjoni 
attwali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali. L-esperjenza wriet li d-
dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE, 
kif ukoll id-Direttiva tal-Kummissjoni 
1999/21/KE jiggarantixxu l-moviment 
ħieles ta’ ikel simili b’mod sodisfaċenti, 
filwaqt li jiggarantixxu livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika. B’hekk 
huwa xieraq li dan ir-Regolament jiffoka 
fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali, filwaqt li jikkunsidra d-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE u 
d-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE.

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u l-prodotti tal-ikel għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina. L-
esperjenza wriet li d-dispożizzjonijiet 
stabbiliti mid-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/125/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 1999/21/KE u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009 jiggarantixxu l-moviment 
ħieles ta’ ikel simili b’mod sodisfaċenti, 
filwaqt li jiggarantixxu livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika. B’hekk 
huwa xieraq li dan ir-Regolament jiffoka 
fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u l-prodotti tal-ikel għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina, filwaqt li 
jikkunsidra d-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/125/KE, id-Direttiva
tal-Kummissjoni 1999/21/KE u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina huwa rikonoxxut mill-Istandard tal-
Codex 118-1979 rev 2008 li ġie rivedut riċentement. Jeħtieġ li jitqies l-ikel li ma fihx glutina, 
billi jikkostitwixxi l-unika forma ta' terapija għal dawn il-persuni.

Emenda 34
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali. L-esperjenza wriet li d-
dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE, 
kif ukoll id-Direttiva tal-Kummissjoni
1999/21/KE jiggarantixxu l-moviment 
ħieles ta’ ikel simili b’mod sodisfaċenti, 
filwaqt li jiggarantixxu livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika. B’hekk 
huwa xieraq li dan ir-Regolament jiffoka 
fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali, filwaqt li jikkunsidra d-Direttiva
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE u 
d-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE.

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
u l-prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina. L-esperjenza 
wriet li d-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-
Direttivi tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, 2006/125/KE, 
u 1999/21/KE u fir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 41/2009
jiggarantixxu l-moviment ħieles ta’ ikel 
simili b’mod sodisfaċenti, filwaqt li 
jiggarantixxu livell għoli ta’ protezzjoni 
tas-saħħa pubblika. B’hekk huwa xieraq li 
dan ir-Regolament jiffoka fuq ir-rekwiżiti 
ġenerali dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali u l-prodotti tal-
ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina, filwaqt li jikkunsidra d-Direttivi
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tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, 2006/125/KE 
u 1999/21/KE, u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 41/2009.

Or. fr

Emenda 35
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali. L-esperjenza wriet li d-
dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE, 
kif ukoll id-Direttiva tal-Kummissjoni 
1999/21/KE jiggarantixxu l-moviment 
ħieles ta’ ikel simili b’mod sodisfaċenti, 
filwaqt li jiggarantixxu livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika. B’hekk 
huwa xieraq li dan ir-Regolament jiffoka 
fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali, filwaqt li jikkunsidra d-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE u 

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u l-prodotti tal-ikel maħsuba biex 
jintużaw f'dieti ta' restrizzjoni ta' enerġija 
għat-tnaqqis fil-piż. L-esperjenza wriet li 
d-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttivi
tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, 2006/125/KE,
1999/21/KE u 96/8/KE jiggarantixxu l-
moviment ħieles ta’ ikel simili b’mod 
sodisfaċenti, filwaqt li jiggarantixxu livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika. 
B’hekk huwa xieraq li dan ir-Regolament 
jiffoka fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u l-prodotti tal-ikel maħsuba biex 
jintużaw f'dieti ta' restrizzjoni ta' enerġija 
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d-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE. għat-tnaqqis fil-piż, filwaqt li jikkunsidra 
l-erba' Direttivi msemmija hawn fuq.

Or. fr

Emenda 36
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali. L-esperjenza wriet li d-
dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE, 
kif ukoll id-Direttiva tal-Kummissjoni 
1999/21/KE jiggarantixxu l-moviment 
ħieles ta’ ikel simili b’mod sodisfaċenti, 
filwaqt li jiggarantixxu livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika. B’hekk 
huwa xieraq li dan ir-Regolament jiffoka 
fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali, filwaqt li jikkunsidra d-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE u 
d-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE.

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali. L-esperjenza wriet li d-
dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE, 
kif ukoll id-Direttiva tal-Kummissjoni 
1999/21/KE jiggarantixxu l-moviment 
ħieles ta’ ikel simili b’mod sodisfaċenti, 
filwaqt li jiggarantixxu livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa pubblika u tal-
interessi tal-konsumaturi. B’hekk huwa 
xieraq li dan ir-Regolament jiffoka fuq ir-
rekwiżiti ġenerali dwar il-kompożizzjoni u 
l-informazzjoni għall-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, filwaqt li 
jikkunsidra d-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/125/KE u d-Direttiva 
tal-Kummissjoni 1999/21/KE. F'dan il-
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kuntest, kwalunkwe sustanza li tista' tkun 
ta' ħsara għas-saħħa tal-kategoriji 
konċernati għandha tiġi eskluża mill-
kompożizzjoni tal-kategoriji ta' ikel 
koperti b'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 37
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE 
għandhom jiġu trasferiti għal dan ir-
Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali għandhom jiġu 
adattati b'mod regolari billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 96/8/KE u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009 għandhom jiġu trasferiti għal 
dan ir-Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, ix-xarbiet 
abbażi tal-ħalib maħsuba għat-tfal żgħar,
l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali, l-ikel 
maħsub biex jitnaqqas u jiġi kkontrollat 
il-piż, l-ikel maħsub biex jikkumpensa 
għal sforzi muskolari intensi, u l-prodotti 
tal-ikel għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina għandhom jiġu 
adattati b'mod regolari billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

Or. en

Emenda 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE 
għandhom jiġu trasferiti għal dan ir-
Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali għandhom jiġu 
adattati b'mod regolari billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE u 
r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009 għandhom jiġu trasferiti għal 
dan ir-Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali u l-prodotti tal-
ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina għandhom jiġu adattati b'mod 
regolari billi jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku u l-iżviluppi rilevanti fuq livell 
internazzjonali, kif inhu xieraq.

Or. en

Emenda 39
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE 
għandhom jiġu trasferiti għal dan ir-
Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali għandhom jiġu 
adattati b'mod regolari billi jitqies il-

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE u 
r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009 għandhom jiġu trasferiti għal 
dan ir-Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali u l-prodotti tal-
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progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina għandhom jiġu adattati b'mod 
regolari billi jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku u l-iżviluppi rilevanti fuq livell 
internazzjonali, kif inhu xieraq.

Or. en

Emenda 40
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE 
għandhom jiġu trasferiti għal dan ir-
Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali għandhom jiġu 
adattati b'mod regolari billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttivi tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, 2006/125/KE 
u 1999/21/KE u fir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 41/2009
għandhom jiġu trasferiti għal dan ir-
Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali u l-prodotti tal-
ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina għandhom jiġu adattati b'mod 
regolari billi jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku u l-iżviluppi rilevanti fuq livell 
internazzjonali, kif inhu xieraq.

Or. fr

Emenda 41
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id- (16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
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definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE 
għandhom jiġu trasferiti għal dan ir-
Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali għandhom jiġu 
adattati b'mod regolari billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttivi tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, 2006/125/KE,
1999/21/KE u 96/8/KE għandhom jiġu 
trasferiti għal dan ir-Regolament. 
Madankollu, id-definizzjonijiet tal-formuli 
tat-trabi u l-formuli tal-prosegwiment, l-
ikel proċessat biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, 
l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali u l-
prodotti tal-ikel maħsuba biex jintużaw 
f'dieti ta' restrizzjoni ta' enerġija għat-
tnaqqis fil-piż għandhom jiġu adattati 
b'mod regolari billi jitqies il-progress 
tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi rilevanti
fuq livell internazzjonali, kif inhu xieraq.

Or. fr

Emenda 42
Iliana Ivanova

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE 
għandhom jiġu trasferiti għal dan ir-
Regolament. Madankollu, id-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali għandhom jiġu 
adattati b'mod regolari billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif 
inhu xieraq.

(16) Għall-garanzija taċ-ċertezza legali, id-
definizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE 
għandhom jiġu trasferiti għal dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 12 tal-Abbozz ta' Opinjoni tas-Sra Ivanova.
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Emenda 43
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali, billi jqis id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE. 
Sabiex jiġu adattati d-definizzjonijiet tal-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali stabbiliti f’dan ir-
Regolament billi jitqies il-progress tekniku 
u xjentifiku fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
b’rabta mal-kategoriji tal-ikel koperti minn
dan ir-Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta' rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, ix-xarbiet abbażi tal-ħalib 
maħsuba għat-tfal żgħar, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, l-ikel maħsub 
għat-tnaqqis u l-kontroll tal-piż, l-ikel 
maħsub biex jikkumpensa għal sforzi 
muskolari intensi, u l-prodotti tal-ikel 
għal persuni li ma taqbilx magħhom il-
glutina, billi jqis id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE, id-
Direttiva tal-Kummissjoni 96/8/KE u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009. Sabiex jiġu adattati d-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, ix-xarbiet 
abbażi tal-ħalib maħsuba għat-tfal żgħar,
l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali, l-ikel 
maħsub għat-tnaqqis u l-kontroll tal-piż, 
l-ikel maħsub biex jikkumpensa għal 
sforzi muskolari intensi, u l-prodotti tal-
ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina, stabbiliti f’dan ir-Regolament 
billi jitqies il-progress tekniku u xjentifiku 
fuq livell internazzjonali, għall-
istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni u l-
proċess għat-tqegħid fis-suq ta' ikel li 
jirriżulta minn innovazzjonijiet xjentifiċi 
u teknoloġiċi b’rabta mal-kategoriji tal-ikel 
koperti minn dan ir-Regolament, inkluż 
għar-rekwiżiti addizzjonali tat-tikkettar, 
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jew derogi minn, dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2000/13/KE u għall-
awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Emenda 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali, billi jqis id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE. 
Sabiex jiġu adattati d-definizzjonijiet tal-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali stabbiliti f’dan ir-
Regolament billi jitqies il-progress tekniku 
u xjentifiku fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u l-prodotti tal-ikel għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina, billi jqis 
id-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/125/KE, id-Direttiva
tal-Kummissjoni 1999/21/KE u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009. Sabiex jiġu adattati d-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali u l-prodotti tal-
ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom 
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b’rabta mal-kategoriji tal-ikel koperti minn 
dan ir-Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

il-glutina stabbiliti f’dan ir-Regolament 
billi jitqies il-progress tekniku u xjentifiku 
fuq livell internazzjonali, għall-
istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni b’rabta 
mal-kategoriji tal-ikel koperti minn dan ir-
Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Emenda 45
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali, billi jqis id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE. 
Sabiex jiġu adattati d-definizzjonijiet tal-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u l-prodotti tal-ikel għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina, billi jqis 
id-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/125/KE, id-Direttiva
tal-Kummissjoni 1999/21/KE u r-
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prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali stabbiliti f’dan ir-
Regolament billi jitqies il-progress tekniku 
u xjentifiku fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
b’rabta mal-kategoriji tal-ikel koperti minn 
dan ir-Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009. Sabiex jiġu adattati d-
definizzjonijiet tal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali u l-prodotti tal-
ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina stabbiliti f’dan ir-Regolament 
billi jitqies il-progress tekniku u xjentifiku 
fuq livell internazzjonali, għall-
istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni u l-
proċess għat-tqegħid fis-suq ta' ikel li 
jirriżulta minn innovazzjonijiet xejentifiċi
u teknoloġiċi b’rabta mal-kategoriji tal-ikel 
koperti minn dan ir-Regolament, inkluż 
għar-rekwiżiti addizzjonali tat-tikkettar, 
jew derogi minn, dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2000/13/KE u għall-
awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Emenda 46
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 



PE478.332v01-00 28/94 AM\885312MT.doc

MT

dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali, billi jqis id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE. 
Sabiex jiġu adattati d-definizzjonijiet tal-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali stabbiliti f’dan ir-
Regolament billi jitqies il-progress tekniku 
u xjentifiku fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
b’rabta mal-kategoriji tal-ikel koperti minn 
dan ir-Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali u l-prodotti tal-ikel għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina, billi jqis 
id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, 2006/125/KE 
u 1999/21/KE, u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 41/2009. Sabiex 
jiġu adattati d-definizzjonijiet tal-formuli 
tat-trabi u l-formuli tal-prosegwiment, l-
ikel proċessat biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, 
l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali u l-
prodotti tal-ikel għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina stabbiliti f’dan ir-
Regolament billi jitqies il-progress tekniku 
u xjentifiku fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
b’rabta mal-kategoriji tal-ikel koperti minn 
dan ir-Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. fr

Emenda 47
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali, billi jqis id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, id-Direttiva 
tal-Kummissjoni 2006/125/KE u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE. 
Sabiex jiġu adattati d-definizzjonijiet tal-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali stabbiliti f’dan ir-
Regolament billi jitqies il-progress tekniku 
u xjentifiku fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
b’rabta mal-kategoriji tal-ikel koperti minn 
dan ir-Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali, billi jqis id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, 2006/125/KE,
1999/21/KE u 96/8/KE. Sabiex jiġu 
adattati d-definizzjonijiet tal-formuli tat-
trabi u l-formuli tal-prosegwiment, l-ikel 
proċessat biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, il-
prodotti tal-ikel maħsuba biex jitnużaw 
f'dieti ta' restrizzjoni ta' enerġija għat-
tnaqqis fil-piż u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali stabbiliti f’dan ir-Regolament billi 
jitqies il-progress tekniku u xjentifiku fuq 
livell internazzjonali, għall-istabbiliment 
tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni b’rabta 
mal-kategoriji tal-ikel koperti minn dan ir-
Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fuq il-livell tal-
għarfien espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
opportuna u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. fr

Emenda 48
Matteo Salvini
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Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Billi l-ikel ikkontrollat permezz ta' 
dan ir-Regolament huwa ikel speċjalizzat 
li jingħaraf minn prodotti tal-ikel 
maħsuba għall-konsum normali, huwa 
rregolat minn kriterji speċifiċi rigward il-
kompożizzjoni u huwa meħtieġ jipprovdi 
informazzjoni obbligatorja addizzjonali 
fuq it-tikketti meta mqabbel ma' prodotti 
tal-ikel maħsuba għall-konsum normali, 
ikun xieraq li, meta jkun il-każ, jingħataw 
derogi għal dawk ir-rekwiżiti ta' tikkettar 
obbligatorju stipulati fir-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta' 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi1.
_______________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata huwa differenti mill-prodotti tal-ikel għall-konsum 
normali, irid jingħata derogi, meta jkun xieraq, mir-Regolament rivedut dwar l-Għoti ta' 
Informazzjoni dwar l-Ikel lill-Konsumaturi.

Emenda 49
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Billi l-ikel ikkontrollat permezz ta' 
dan ir-Regolament huwa ikel speċjalizzat 
li jingħaraf minn prodotti tal-ikel 
maħsuba għall-konsum normali, huwa 
rregolat minn kriterji speċifiċi rigward il-
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kompożizzjoni u huwa meħtieġ jipprovdi 
informazzjoni obbligatorja addizzjonali 
fuq it-tikketti meta mqabbel ma' prodotti 
tal-ikel maħsuba għall-konsum normali, 
ikun xieraq li, meta jkun il-każ, jingħataw 
derogi għal dawk ir-rekwiżiti ta' tikkettar 
obbligatorju stipulati fir-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta' 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi1;
________________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata huwa differenti mill-prodotti tal-ikel għall-konsum 
normali, irid jingħata derogi, meta jkun xieraq, mir-Regolament rivedut dwar l-Għoti ta' 
Informazzjoni dwar l-Ikel lill-Konsumaturi.

Emenda 50
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Meta jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku rilevanti, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li taġġorna l-atti 
delegati li ġew adottati skont dan ir-
Regolament. Dan għandu jħeġġeġ l-
innovazzjoni fis-settur tal-ikel maħsub 
għat-trabi u t-tfal żgħar u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, li m'għandhiex 
isseħħ askapitu tas-sikurezza tal-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertu ikel imqiegħed fis-suq li huwa fformulat għal ċertu tip ta' attività u għal skop ċar, huwa 
innovattiv iżda ma jqisx l-aspetti tas-sigurtà għall-konsumatur aħħari. Ix-shadow Rapporteur 
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għalhekk jaqbel mal-appoġġ lill-industrija, iżda jinnota li ma jistax iwassal għall-ftuħ 
komplet tas-suq filwaqt li jiġu miċħuda l-prinċipji tas-sikurezza tal-ikel għall-utenti aħħarin, 
speċjalment għall-ikel li huwa kopert bl-ambitu tar-Regolament propost.

Emenda 51
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li tiġi stabbilita u 
aġġornata lista tal-Unjoni ta’ vitamini, 
minerali, aċidi amminiċi u sustanzi oħra li 
jistgħu jiġu miżjuda mal-formuli tat-trabi u 
l-formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, soġġetti għal ċerti 
kriterji stabbiliti f’dan ir-Regolament. 
Minħabba l-fatt li l-adozzjoni tal-lista 
timplika l-applikazzjoni tal-kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħat 
ta’ implimentazzjoni għandhom jingħataw 
lill-Kummissjoni f’dan ir-rigward. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta b’mod immedjat atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni, fejn, f’każijiet b’raġuni 
adegwata relatati mas-saħħa pubblika, 
ikunu meħtieġa minħabba raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza.

(20) Huwa xieraq li tiġi stabbilita u 
aġġornata lista tal-Unjoni ta’ sustanzi li 
jistgħu jiġu miżjuda għal skopijiet 
nutrittivi speċifiċi mal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, l-ikel maħsub 
għat-tnaqqis u l-kontroll tal-piż, l-ikel
maħsub biex jikkumpensa għal sforzi 
muskolari intensi, u l-ikel għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina, filwaqt li 
jitqiesu r-Regolament (KE) Nru 953/2009, 
u d-Direttivi tal-
Kummissjoni 2006/141/KE 
u 2006/125/KE, soġġetti għal ċerti kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Minħabba l-
fatt li l-adozzjoni tal-lista timplika l-
applikazzjoni tal-kriterji stabbiliti f’dan ir-
Regolament, is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni f’dan ir-rigward. Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta b’mod immedjat atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni, fejn, f’każijiet b’raġuni 
adegwata relatati mas-saħħa pubblika, 
ikunu meħtieġa minħabba raġunijiet 
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imperattivi ta’ urġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament eżistenti (KE) Nru 953/2009, id-Direttivi 2006/141/KE u 2006/125/KE 
jirregolaw is-sustanzi li jistgħu jiġu miżjuda għal skopijiet nutrittivi speċifiċi. Iż-żamma ta' 
din it-terminoloġija tevita l-konfużjoni dwar l-ambitu u l-iskop tal-lista ta' sustanzi tal-Unjoni. 
Il-lista simplifikata u konsolidata ta' sustanzi li jistgħu jiġu miżjuda għal skopijiet nutrittivi 
speċifiċi trid tqis dawk is-sustanzi li huma attwalment permessi skont ir-regoli eżistenti.

Emenda 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li tiġi stabbilita u 
aġġornata lista tal-Unjoni ta’ vitamini, 
minerali, aċidi amminiċi u sustanzi oħra li 
jistgħu jiġu miżjuda mal-formuli tat-trabi u 
l-formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, soġġetti għal ċerti 
kriterji stabbiliti f’dan ir-Regolament. 
Minħabba l-fatt li l-adozzjoni tal-lista 
timplika l-applikazzjoni tal-kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħat 
ta’ implimentazzjoni għandhom jingħataw 
lill-Kummissjoni f’dan ir-rigward. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta b’mod immedjat atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni, fejn, f’każijiet b’raġuni 
adegwata relatati mas-saħħa pubblika, 
ikunu meħtieġa minħabba raġunijiet 

(20) Huwa xieraq li tiġi stabbilita u 
aġġornata lista tal-Unjoni ta’ sustanzi li 
jistgħu jiġu miżjuda għal skopijiet 
nutrittivi speċifiċi mal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, u l-prodotti tal-
ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina, filwaqt li jitqiesu r-Regolament 
(KE) Nru 953/2009, u d-Direttivi tal-
Kummissjoni 2006/141/KE 
u 2006/125/KE, soġġetti għal ċerti kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Minħabba l-
fatt li l-adozzjoni tal-lista timplika l-
applikazzjoni tal-kriterji stabbiliti f’dan ir-
Regolament, is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni f’dan ir-rigward. Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
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imperattivi ta’ urġenza. tadotta b’mod immedjat atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni, fejn, f’każijiet b’raġuni 
adegwata relatati mas-saħħa pubblika, 
ikunu meħtieġa minħabba raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament eżistenti (KE) Nru 953/2009 u d-Direttivi 2006/141/KE u 2006/125/KE 
jirregolaw is-sustanzi li jistgħu jiġu miżjuda għal skopijiet nutrittivi speċifiċi. Iż-żamma ta' 
din it-terminoloġija tevita l-konfużjoni dwar l-ambitu u l-iskop tal-lista ta' sustanzi tal-Unjoni. 
Il-lista simplifikata u konsolidata ta' sustanzi li jistgħu jiġu miżjuda għal skopijiet nutrittivi 
speċifiċi trid tqis dawk is-sustanzi li huma attwalment permessi skont ir-regoli eżistenti.

Emenda 53
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li tiġi stabbilita u 
aġġornata lista tal-Unjoni ta’ vitamini, 
minerali, aċidi amminiċi u sustanzi oħra li 
jistgħu jiġu miżjuda mal-formuli tat-trabi u 
l-formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, soġġetti għal ċerti 
kriterji stabbiliti f’dan ir-Regolament. 
Minħabba l-fatt li l-adozzjoni tal-lista 
timplika l-applikazzjoni tal-kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħat 
ta’ implimentazzjoni għandhom jingħataw 
lill-Kummissjoni f’dan ir-rigward. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 

(20) Huwa xieraq li tiġi stabbilita u 
aġġornata lista tal-Unjoni ta’ sustanzi li 
jistgħu jiġu miżjuda għal skopijiet 
nutrittivi speċifiċi mal-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, u l-prodotti tal-
ikel għal persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina, filwaqt li jitqiesu r-Regolament 
(KE) Nru 953/2009, u d-Direttivi tal-
Kummissjoni 2006/141/KE 
u 2006/125/KE, soġġetti għal ċerti kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Minħabba l-
fatt li l-adozzjoni tal-lista timplika l-
applikazzjoni tal-kriterji stabbiliti f’dan ir-
Regolament, is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni f’dan ir-rigward. Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
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tadotta b’mod immedjat atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni, fejn, f’każijiet b’raġuni 
adegwata relatati mas-saħħa pubblika, 
ikunu meħtieġa minħabba raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza.

16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta b’mod immedjat atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni, fejn, f’każijiet b’raġuni 
adegwata relatati mas-saħħa pubblika, 
ikunu meħtieġa minħabba raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza.

Or. en

Emenda 54
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa xieraq li tiġi stabbilita u 
aġġornata lista tal-Unjoni ta’ vitamini, 
minerali, aċidi amminiċi u sustanzi oħra
li jistgħu jiġu miżjuda mal-formuli tat-trabi 
u l-formuli tal-prosegwiment, l-ikel 
proċessat biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-
ikel għal skopijiet mediċi speċjali, soġġetti 
għal ċerti kriterji stabbiliti f’dan ir-
Regolament. Minħabba l-fatt li l-adozzjoni 
tal-lista timplika l-applikazzjoni tal-kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħat 
ta’ implimentazzjoni għandhom jingħataw 
lill-Kummissjoni f’dan ir-rigward. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta b’mod immedjat atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni, fejn, f’każijiet b’raġuni 

(20) Huwa xieraq li tiġi stabbilita u 
aġġornata lista tal-Unjoni ta’ sustanzi, 
inklużi l-vitamini, il-minerali u l-aċidi 
amminiċi, li jistgħu jiġu miżjuda għal 
skopijiet nutrittivi speċifiċi mal-formuli 
tat-trabi u l-formuli tal-prosegwiment, l-
ikel proċessat biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, 
l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u l-
prodotti tal-ikel għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina, filwaqt li jitqiesu r-
Regolament (KE) Nru 953/2009, u d-
Direttivi 2006/141/KE u 2006/125/KE, 
soġġetti għal ċerti kriterji stabbiliti f’dan ir-
Regolament. Minħabba l-fatt li l-adozzjoni 
tal-lista timplika l-applikazzjoni tal-kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħat 
ta’ implimentazzjoni għandhom jingħataw 
lill-Kummissjoni f’dan ir-rigward. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
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adegwata relatati mas-saħħa pubblika, 
ikunu meħtieġa minħabba raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza.

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta b’mod immedjat atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni, fejn, f’każijiet b’raġuni 
adegwata relatati mas-saħħa pubblika, 
ikunu meħtieġa minħabba raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza.

Or. fr

Emenda 55
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Id-Direttiva 92/52/KEE tal-Kunsill 
tistqarr li l-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment li huma esportati jew 
esportati mill-ġdid mill-Unjoni Ewropea
jridu jkunu konformi mal-liġi tal-Unjoni 
sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor 
mill-pajjiż tal-importazzjoni. Dan il-
prinċipju diġà ġie stabbilit għall-ikel fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002. Għall-
fini ta' simplifikazzjoni u ċertezza legali, 
b’hekk id-Direttiva 92/52/KEE għandha 
tiġi rrevokata.

(24) Fil-każ tal-esportazzjoni tal-formuli 
tat-trabi u l-formuli tal-prosegwiment, il-
prodotti jridu jkunu konformi mad-
Direttiva 2006/14/KE, jew mal-istandards 
internazzjonali tal-Codex Alimentarius 
jew mar-regoli fis-seħħ fil-pajjiż tal-
importazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament Nru 178/2002 dwar ir-rekwiżiti ġenerali tal-liġi dwar l-ikel ma jistabbilixxix 
regoli ċari fil-każ ta' esportazzjoni lejn pajjiżi terzi u ma jinkludi l-ebda referenzi għall-Codex 
Alimentarius. L-Unjoni Ewropea tesporta kwantità kbira ta' ikel tat-trabi lil pajjiżi terzi, u 
jekk l-ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata jkun soġġett għal dawn ir-rekwiżiti ġenerali tal-liġi 
dwar l-ikel għall-esportazzjoni lil pajjiżi terzi, x'aktarx li jkun hemm problemi bl-
interpretazzjoni.
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Emenda 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għall-ikel maħsub għal użu ta’ 
nutriment partikolari u għall-konsum 
normali tal-ikel skont ir-regoli speċifikati 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009 dwar il-kompożizzjoni u t-
tikkettar tal-prodotti tal-ikel li huma 
xierqa għan-nies li huma intolleranti 
għall-glutina. Indikazzjonijiet simili 
jistgħu jiġu interpretati bħala 
indikazzjonijiet nutrittivi, kif inhuma 
definiti fir-Regolament (KE) Nru 
1924/2006. Għal għan ta’ 
simplifikazzjoni, dawn l-indikazzjonijiet 
għandhom jiġu regolati biss bir-
Regolament (KE) Nru 1924/2006 u 
f’konformità mar-rekwiżiti msemmija. 
Huwa meħtieġ li l-adattamenti tekniċi bi 
qbil mar-Regolament (KE) Nru 
1924/2006, li jinkludu l-indikazzjonijiet 
nutrittivi 'mingħajr glutina' u 'b’livell 
baxx ta’ glutina' u l-kundizzjonijiet tal-
użu assoċjati magħhom kif inhuma 
rregolati mir-Regolament (KE) Nru 
41/2009 jitwettqu qabel id-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għal ikel għal nutrizzjoni 
speċjalizzata maħsub għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina skont ir-regoli 
speċifikati fl-Artikolu 3 tar-Regolament
(KE) Nru 41/2009. Barra minn hekk, l-
indikazzjoni 'mingħajr glutina' tista' 
tintuża għal prodotti tal-ikel għall-
konsum normali u għal ikel ieħor għal 
nutrizzjoni speċjalizzata tajjeb għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina 
skont ir-regoli speċifikati fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 41/2009 li ma 
jippermettux l-użu tal-indikazzjoni 
'b'livell baxx ta' glutina' għal dan l-ikel. 
Ikel bħal dan għal nutrizzjoni 
speċjalizzata maħsub għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina għandu 
jinżamm f'dan ir-Regolament, billi d-
disponibbiltà ta' ikel sikur bħal dan 
maħsub għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina u l-għoti ta' 
informazzjoni lil dawn il-persuni dwar l-
assenza tal-glutina huma vitali għall-
immaniġġar tal-marda. Dan huwa 
konformi mal-istandard internazzjonali 
għall-ikel għal użu djetetiku speċjali għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina 
(CODEX STAN 118-1979 rivedut fl-
2008). Anke l-kundizzjonijiet ta' użu tal-
indikazzjoni 'mingħajr glutina' għal ikel 
għall-konsum normali għandhom 
jinżammu fir-Regolament (KE) 
Nru 41/2009.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

"Mingħajr glutina" mhijiex indikazzjoni nutrittiva, u għandha tiġi ttrattata ta' li hi, i.e. bħala 
l-unika forma ta' terapija għal persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina.

Emenda 57
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għall-ikel maħsub għal użu ta’ 
nutriment partikolari u għall-konsum 
normali tal-ikel skont ir-regoli speċifikati 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009 dwar il-kompożizzjoni u t-
tikkettar tal-prodotti tal-ikel li huma 
xierqa għan-nies li huma intolleranti 
għall-glutina. Indikazzjonijiet simili 
jistgħu jiġu interpretati bħala 
indikazzjonijiet nutrittivi, kif inhuma 
definiti fir-Regolament (KE) Nru 
1924/2006. Għal għan ta’ 
simplifikazzjoni, dawn l-indikazzjonijiet 
għandhom jiġu regolati biss bir-
Regolament (KE) Nru 1924/2006 u 
f’konformità mar-rekwiżiti msemmija. 
Huwa meħtieġ li l-adattamenti tekniċi bi 
qbil mar-Regolament (KE) Nru 
1924/2006, li jinkludu l-indikazzjonijiet 
nutrittivi 'mingħajr glutina' u 'b’livell 
baxx ta’ glutina' u l-kundizzjonijiet tal-
użu assoċjati magħhom kif inhuma 
rregolati mir-Regolament (KE) Nru 
41/2009 jitwettqu qabel id-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għall-ikel maħsub għal użu ta’ 
nutriment partikolari u għall-ikel speċjali 
għal persuni li ma taqbilx magħhom il-
glutina skont ir-regoli speċifikati fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
41/2009. Barra minn hekk, l-indikazzjoni 
'mingħajr glutina' tista' tintuża għall-ikel 
għall-konsum normali u għal prodotti tal-
ikel tajbin għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina skont ir-regoli 
speċifikati fl-Artikolu 4 tar-Regolament 
(KE) Nru 41/2009, li ma jippermettix l-
użu tal-indikazzjoni 'b'livell baxx ta' 
glutina' għal dan l-ikel. Dawn il-prodotti 
tal-ikel għal ikel speċjali għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina 
għandhom jinżammu f'dan ir-
Regolament, sakemm id-disponibbiltà ta' 
tali prodotti tal-ikel sikuri għal persuni li 
ma taqbilx magħhom il-glutina u l-għoti 
ta' informazzjoni lil dawn il-persuni dwar 
l-assenza tal-glutina jkunu essenzjali 
għall-immaniġġar tal-marda. Dan huwa 
konformi mal-istandard internazzjonali 
għall-ikel għal użu djetetiku speċjali għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina 
(CODEX STAN 118-1979 rivedut fl-
2008). Għalhekk il-kundizzjonijiet ta' użu 
tal-indikazzjoni 'mingħajr glutina' għal 
prodotti tal-ikel għall-konsum normali 
għandhom jinżammu fir-Regolament 
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(KE) Nru 41/2009.

Or. fr

Emenda 58
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għall-ikel maħsub għal użu ta’ 
nutriment partikolari u għall-konsum 
normali tal-ikel skont ir-regoli speċifikati 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009 dwar il-kompożizzjoni u t-
tikkettar tal-prodotti tal-ikel li huma 
xierqa għan-nies li huma intolleranti 
għall-glutina. Indikazzjonijiet simili 
jistgħu jiġu interpretati bħala 
indikazzjonijiet nutrittivi, kif inhuma 
definiti fir-Regolament (KE) Nru 
1924/2006. Għal għan ta’ 
simplifikazzjoni, dawn l-indikazzjonijiet 
għandhom jiġu regolati biss bir-
Regolament (KE) Nru 1924/2006 u 
f’konformità mar-rekwiżiti msemmija. 
Huwa meħtieġ li l-adattamenti tekniċi bi 
qbil mar-Regolament (KE) Nru 
1924/2006, li jinkludu l-indikazzjonijiet 
nutrittivi 'mingħajr glutina' u 'b’livell 
baxx ta’ glutina' u l-kundizzjonijiet tal-
użu assoċjati magħhom kif inhuma 
rregolati mir-Regolament (KE) Nru 
41/2009 jitwettqu qabel id-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għal ikel għal nutrizzjoni 
speċjalizzata maħsub għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina skont ir-regoli 
speċifikati fl-Artikolu 3 tar-Regolament
(KE) Nru 41/2009. Barra minn hekk, l-
indikazzjoni 'mingħajr glutina' tista' 
tintuża għal prodotti tal-ikel għall-
konsum normali u għal ikel ieħor għal 
nutrizzjoni speċjalizzata tajjeb għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina 
skont ir-regoli speċifikati fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 41/2009 li ma 
jippermettux l-użu tal-indikazzjoni 
'b'livell baxx ta' glutina' għal dan l-ikel. 
Ikel bħal dan għal nutrizzjoni 
speċjalizzata maħsub għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina għandu 
jinżamm f'dan ir-Regolament, billi d-
disponibbiltà ta' ikel sikur bħal dan 
maħsub għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina u l-għoti ta' 
informazzjoni lil dawn il-persuni dwar l-
assenza tal-glutina huma vitali għall-
immaniġġar tal-marda. Dan huwa 
konformi mal-istandard internazzjonali 
għall-ikel għal użu djetetiku speċjali għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina 
(CODEX STAN 118-1979 rivedut fl-
2008).

Or. en
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Emenda 59
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għall-ikel maħsub għal użu ta’ 
nutriment partikolari u għall-konsum 
normali tal-ikel skont ir-regoli speċifikati 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 41/2009 dwar il-kompożizzjoni u t-
tikkettar tal-prodotti tal-ikel li huma 
xierqa għan-nies li huma intolleranti 
għall-glutina. Indikazzjonijiet simili 
jistgħu jiġu interpretati bħala 
indikazzjonijiet nutrittivi, kif inhuma 
definiti fir-Regolament (KE) Nru 
1924/2006. Għal għan ta’ simplifikazzjoni, 
dawn l-indikazzjonijiet għandhom jiġu 
regolati biss bir-Regolament (KE) Nru 
1924/2006 u f’konformità mar-rekwiżiti 
msemmija. Huwa meħtieġ li l-adattamenti 
tekniċi bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 
1924/2006, li jinkludu l-indikazzjonijiet 
nutrittivi 'mingħajr glutina' u 'b’livell baxx 
ta’ glutina' u l-kundizzjonijiet tal-użu 
assoċjati magħhom kif inhuma rregolati 
mir-Regolament (KE) Nru 41/2009 
jitwettqu qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għal ikel għal nutrizzjoni 
speċjalizzata maħsub għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina skont ir-regoli 
speċifikati fl-Artikolu 3 tar-Regolament
(KE) Nru 41/2009. Barra minn hekk, l-
indikazzjoni 'mingħajr glutina' tista' tintuża 
għal prodotti tal-ikel għall-konsum normali 
u għal ikel ieħor għal nutrizzjoni 
speċjalizzata tajjeb għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina skont ir-regoli 
speċifikati fl-Artikolu 4 tar-Regolament 
(KE) Nru 41/2009 li ma jippermettux l-użu 
tal-indikazzjoni 'b'livell baxx ta' glutina' 
għal dan l-ikel. Ikel bħal dan għal 
nutrizzjoni speċjalizzata maħsub għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina 
għandu jinżamm f'dan ir-Regolament, 
billi d-disponibbiltà ta' ikel sikur bħal dan 
maħsub għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina u l-għoti ta' 
informazzjoni lil dawn il-persuni dwar l-
assenza tal-glutina huma vitali għall-
immaniġġar tal-marda. Dan huwa 
konformi mal-istandard internazzjonali 
għall-ikel għal użu djetetiku speċjali għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina 
(CODEX STAN 118-1979 rivedut fl-
2008).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-marda tal-intolleranza għall-glutina hija marda li l-unika terapija għaliha hija l-esklużjoni 
totali tal-glutina mid-dieta matul il-ħajja kollha tal-pazjent. "Mingħajr glutina" mhijiex 
indikazzjoni nutrittiva, billi mhijiex ta' benefiċċju għall-popolazzjoni ġenerali, iżda biss għall-
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pazjenti li għandhom dil-marda. Il-kategorizzazzjoni ta' "mingħajr glutina" bħala indikazzjoni 
nutrittiva tiżgwida lill-konsumaturi ġenerali, billi l-glutina hija proteina normali li tinstab fil-
qamħ u f'ċereali oħra, li huma parti importanti minn dieta bilanċata.

Emenda 60
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għall-ikel maħsub għal użu ta’ 
nutriment partikolari u għall-konsum 
normali tal-ikel skont ir-regoli speċifikati 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
41/2009 dwar il-kompożizzjoni u t-
tikkettar tal-prodotti tal-ikel li huma xierqa 
għan-nies li huma intolleranti għall-glutina. 
Indikazzjonijiet simili jistgħu jiġu 
interpretati bħala indikazzjonijiet 
nutrittivi, kif inhuma definiti fir-
Regolament (KE) Nru 1924/2006. Għal 
għan ta’ simplifikazzjoni, dawn l-
indikazzjonijiet għandhom jiġu regolati 
biss bir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
u f’konformità mar-rekwiżiti msemmija. 
Huwa meħtieġ li l-adattamenti tekniċi bi 
qbil mar-Regolament (KE) Nru 
1924/2006, li jinkludu l-indikazzjonijiet 
nutrittivi 'mingħajr glutina' u 'b’livell 
baxx ta’ glutina' u l-kundizzjonijiet tal-
użu assoċjati magħhom kif inhuma 
rregolati mir-Regolament (KE) Nru 
41/2009 jitwettqu qabel id-dħul fis-seħħ
ta’ dan ir-Regolament.

(26) Bħalissa, l-indikazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għall-ikel maħsub għal użu ta’ 
nutriment partikolari u għall-konsum 
normali tal-ikel skont ir-regoli speċifikati 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
41/2009 dwar il-kompożizzjoni u t-
tikkettar tal-prodotti tal-ikel li huma xierqa 
għan-nies li huma intolleranti għall-glutina. 
L-ikel mingħajr glutina huwa l-uniku sors 
ta' ikel għal min ibati bil-marda tal-
intolleranza għall-glutina. Il-
kompożizzjoni tal-ikel hija deċiżiva fil-
ġestjoni tal-kundizzjoni. L-ikel mingħajr 
glutina għandu għalhekk jaqa' fl-ambitu 
ta' dan ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-marda tal-intolleranza għall-glutina hija disturb awtoimmuni li jista' jkun immaniġġjat biss 
bl-evitar strett ta' ikel li fih il-glutina. In-nuqqas li wieħed isegwi dieta stretta jista' jwassal 
għal kundizzjonijiet assoċjati bħall-kanċer tal-musrana. Kif tiddikjara l-Kummissjoni fil-
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Premessa 15, huwa essenzjali li tinżamm l-adegwatezza nutrittiva maħsuba għal ċerti gruppi 
tal-popolazzjoni.

Emenda 61
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) It-'tibdil ta' ikel għall-kontroll tal-piż' 
u t-'tibdil tad-dieta kollha għall-kontroll 
tal-piż' huma meqjusa bħala ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari u huma rregolati 
mir-regoli speċifiċi adottati skont id-
Direttiva 96/8/KE. Madankollu, aktar u 
aktar ikel maħsub għall-popolazzjoni 
ġenerali deher fuq is-suq 
b’indikazzjonijiet simili li huma 
ppreżentati bħala indikazzjonijiet tas-
saħħa għall-kontroll tal-piż. Sabiex tiġi 
eliminata kwalunkwe konfużjoni 
potenzjali bejn l-ikel li jitqiegħed fis-suq 
għall-kontroll tal-piż u fl-interessi taċ-
ċertezzi legali u l-koerenza tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, indikazzjonijiet 
simili għandhom jiġu rregolati biss mir-
Regolament (KE) Nru 1924/2006 u jkunu 
konformi mar-rekwiżiti tiegħu. Huwa 
meħtieġ li l-adattamenti tekniċi bi qbil 
mar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, 
jinkludu indikazzjonijiet tas-saħħa li 
jirreferu għall-kontroll tal-piż tal-ġisem 
għall-ikel ippreżentat bħala 'tibdil ta' ikel 
għall-kontroll tal-piż' u t-'tibdil tad-dieta 
kollha għall-kontroll tal-piż' u l-
kundizzjonijiet tal-użu assoċjati kif 
inhuma rregolati skont id-Direttiva 
96/8/KE jridu jitwettqu qabel id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Prodotti ta' Dieta b'Ammont Baxx Ħafna ta' Kaloriji (VLCD) huma ikel djetetiku u huma 
rakkomandati f'każijiet speċjali mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa biex wieħed 
inaqqas il-piż qabel operazzjoni jew f'ċerti sitwazzjonijiet oħra. Id-dieta b'ammont baxx ħafna 
ta' kaloriji tikkonsisti minn 800 kcal/kuljum, u għalhekk teħtieġ l-involviment ta' professjonist 
fil-qasam tal-kura tas-saħħa. Jekk l-ikel VLCD ma jiġix inkluż f'leġiżlazzjoni speċifika, 
għandu jiddaħħal fil-kategorija ta' Ikel għal Skopijiet Mediċi Speċjali.

Emenda 62
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) It-'tibdil ta' ikel għall-kontroll tal-piż' 
u t-'tibdil tad-dieta kollha għall-kontroll tal-
piż' huma meqjusa bħala ikel għal użu ta’ 
nutriment partikolari u huma rregolati mir-
regoli speċifiċi adottati skont id-Direttiva 
96/8/KE. Madankollu, aktar u aktar ikel 
maħsub għall-popolazzjoni ġenerali deher 
fuq is-suq b’indikazzjonijiet simili li huma 
ppreżentati bħala indikazzjonijiet tas-saħħa 
għall-kontroll tal-piż. Sabiex tiġi eliminata 
kwalunkwe konfużjoni potenzjali bejn l-
ikel li jitqiegħed fis-suq għall-kontroll tal-
piż u fl-interessi taċ-ċertezzi legali u l-
koerenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
indikazzjonijiet simili għandhom jiġu 
rregolati biss mir-Regolament (KE) Nru 
1924/2006 u jkunu konformi mar-
rekwiżiti tiegħu. Huwa meħtieġ li l-
adattamenti tekniċi bi qbil mar-
Regolament (KE) Nru 1924/2006, 
jinkludu indikazzjonijiet tas-saħħa li 
jirreferu għall-kontroll tal-piż tal-ġisem 
għall-ikel ippreżentat bħala 'tibdil ta' ikel 
għall-kontroll tal-piż' u t-'tibdil tad-dieta 
kollha għall-kontroll tal-piż' u l-
kundizzjonijiet tal-użu assoċjati kif 
inhuma rregolati skont id-Direttiva 
96/8/KE jridu jitwettqu qabel id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(27) It-'tibdil ta' ikel għall-kontroll tal-piż' 
u t-'tibdil tad-dieta kollha għall-kontroll tal-
piż' huma meqjusa bħala ikel għal użu ta’ 
nutriment partikolari u huma rregolati mir-
regoli speċifiċi adottati skont id-Direttiva 
96/8/KE. Madankollu, aktar u aktar ikel 
maħsub għall-popolazzjoni ġenerali deher 
fuq is-suq b’indikazzjonijiet simili li huma 
ppreżentati bħala indikazzjonijiet tas-saħħa 
għall-kontroll tal-piż. Sabiex tiġi eliminata 
kwalunkwe konfużjoni potenzjali bejn l-
ikel li jitqiegħed fis-suq għall-kontroll tal-
piż, il-prodotti tal-ikel li jintużaw f'dieti ta' 
restrizzjoni ta' enerġija għat-tnaqqis fil-
piż għandhom ikunu koperti f'dan ir-
Regolament. Minħabba r-riskji li għandu 
għas-saħħa tal-bniedem u billi jeħtieġ li 
jintuża taħt superviżjoni, ikel li jintuża 
f'dieti b'ammont baxx ħafna ta' kaloriji 
(anqas minn 800 kalorija kuljum) għandu 
jkun irregolat mid-Direttiva 1999/21/KE.



PE478.332v01-00 44/94 AM\885312MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 63
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Attwalment, fil-livell tal-Unjoni, 
m'hemmx regoli speċifiċi li jarmonizzaw 
il-kompożizzjoni, it-tikkettar u l-użu ta' 
'ħalib maħsub għat-tfal żgħar', jiġifieri 
ħalib li jiġi reklamat bħala partikolarment 
adattat għal tfal bejn sena u tliet snin. Xi 
wħud minn dawn it-tipi ta' ħalib fil-
preżent qed jiġu notifikati minn esponenti 
fis-suq bħala 'ikel għal skopijiet nutrittivi 
partikolari' skont id-
Direttiva 2009/39/KE, filwaqt li oħrajn 
mhumiex. Minbarra dan, filwaqt li bosta 
minn dawn it-tipi ta' ħalib qed jiġu 
kummerċjalizzati bħala 'ħalib biex 
jikbru', hemm nuqqas ta' evidenza 
xjentifika tajba li turi l-valur miżjud għas-
saħħa jew nutrittivi ta' dan il-ħalib fuq il-
ħalib normali. Din is-sitwazzjoni tikkawża 
ostakli għall-funzjonament tas-suq intern 
u tinvolvi livelli inekwi ta' ħarsien tal-
konsumatur fl-Unjoni kollha. Sabiex din 
is-sitwazzjoni tiġi rimedjata, il-'ħalib 
maħsub għat-tfal żgħar' għandu jiġi 
regolat skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1924/2006 u għandu jikkonforma 
mar-rekwiżiti msemmija fih. Minbarra 
dan, il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta lill-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel, tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar 
kemm huma rakkomandabbli 
dispożizzjonijiet speċjali rigward il-
kompożizzjoni u t-tikkettar tal-ħalib 
maħsub għat-tfal żgħar, u tipproponi 
miżuri skont il-każ.
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Emenda 64
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 27b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27b) Fil-preżent m'hemmx regoli 
speċifiċi fil-livell tal-Unjoni dwar il-
kompożizzjoni, it-tikkettar u l-użu tal-hekk 
imsejħa "Dieti b'Ammont Baxx Ħafna ta' 
Kaloriji" (VLCDs), li jikkorrispondu għal 
sostituti tad-dieta kompleta b'inqas minn 
800 kcal. Fir-rigward tar-riskji tas-saħħa 
li jinvolvu, il-VLCDs għandhom ikunu 
disponibbli taħt superviżjoni medika biss 
u għandhom jiġu regolati skont id-
Direttiva 1999/21/KE.

Or. en

Emenda 65
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Il-kategoriji ta' ikel koperti b'dan ir-
Regolament huma soġġetti għad-
dispożizzjonijiet ġenerali dwar it-tikkettar 
stipulati bir-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-għoti ta' informazzjoni 
dwar l-ikel lill-konsumaturi1, bla ħsara 
għar-rekwiżiti speċifiċi dwar it-tikkettar, 
il-preżentazzjoni u r-reklamar previsti 
f'dan ir-Regolament u li għandhom jiġu 
adottati bħala atti delegati. Huwa 
raġonevoli li l-perjodu tranżizzjonali għal 
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bidliet fit-tikketti previst fir-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 jiġi estiż għall-
kategoriji ta' ikel koperti b'dan ir-
Regolament, f'konformità mad-dati ta' 
applikazzjoni tal-atti delegati;
_______________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata duplikazzjoni mhux meħtieġa ta' bidliet fit-tikketti, id-dati ta' 
implimentazzjoni tar-Regolament rivedut dwar l-Għoti ta' Informazzjoni dwar l-Ikel lill-
Konsumaturi għandhom jiġu allinjati mad-dati ta' implimentazzjoni tal-atti delegati previsti 
għal prodotti li jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament, li se jistabbilixxi wkoll rekwiżiti 
addizzjonali ta' tikkettar speċifiku.

Emenda 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Il-kategoriji ta' ikel koperti b'dan ir-
Regolament huma soġġetti għad-
dispożizzjonijiet ġenerali dwar it-tikkettar 
stipulati bir-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-għoti ta' informazzjoni 
dwar l-ikel lill-konsumaturi1, bla ħsara 
għar-rekwiżiti speċifiċi dwar it-tikkettar, 
il-preżentazzjoni u r-reklamar previsti 
f'dan ir-Regolament u li għandhom jiġu 
adottati bħala atti delegati. Huwa 
raġonevoli li l-perjodu tranżizzjonali għal 
bidliet fit-tikkettar previst fir-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 jiġi estiż għall-
kategoriji ta' ikel koperti b'dan ir-
Regolament, f'konformità mad-dati ta' 
applikazzjonital-atti delegati;
_______________
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1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata duplikazzjoni mhux meħtieġa ta' bidliet fit-tikketti, id-dati ta' 
implimentazzjoni tar-Regolament rivedut dwar l-Għoti ta' Informazzjoni dwar l-Ikel lill-
Konsumaturi għandhom jiġu allinjati mad-dati ta' implimentazzjoni tal-atti delegati previsti 
għal prodotti li jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament, li se jistabbilixxi wkoll rekwiżiti 
addizzjonali ta' tikkettar speċifiku.

Emenda 67
Iliana Ivanova

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-
impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) 
fis-suq, li f'ċerti setturi, bħal pereżempju 
l-ikel għat-trabi u l-ikel mediku, jidher li 
hu ddominat minn ftit kumpaniji kbar, il-
Kummissjoni għandha, f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet interessati 
kkonċernati, tadotta linji gwida biex tgħin 
lill-impriżi, partikolarment l-SMEs, 
jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan ir-Regolament u b'hekk tgħin il-
kompetittività u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 68
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-kategoriji tal-ikel li 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-kategoriji li ġejjin ta' 
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ġejjin: ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata:

Or. en

Emenda 69
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-kategoriji tal-ikel li 
ġejjin:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-kategoriji li ġejjin ta' 
ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi garanziji essenzjali mogħtija fid-Direttiva Qafas attwali dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta’ 
nutriment partikolari (2009/39/KE) u fid-Direttivi Vertikali rilevanti tagħha tneħħew għad-
detriment tal-konsumaturi vulnerabbli, li jeħtieġu ikel li jkun ifformulat b'mod partikolari biex 
jgħinhom fil-ġestjoni djetetika tagħhom ta' kundizzjonijiet speċifiċi. Il-proposta tal-
Kummissjoni, billi tirrestrinġi l-ambitu tar-Regolament, tista' ddgħajjef is-saħħa u s-sikurezza 
ta' gruppi ta' konsumaturi vulnerabbli u tista' tirrestrinġi l-possibilitajiet għal innovazjzoni 
futura abbażi ta' żviluppi xjentifiċi.

Emenda 70
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-kategoriji tal-ikel li 
ġejjin:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-kategoriji li ġejjin ta' 
ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata:

Or. fr



AM\885312MT.doc 49/94 PE478.332v01-00

MT

Emenda 71
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) formula tat-trabi u formula tal-
prosegwiment;

(a) formula tat-trabi u formula tal-
prosegwiment għal trabi f'saħħithom;

Or. en

Emenda 72
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) formula tat-trabi u formula tal-
prosegwiment;

(a) formula tat-trabi u formula tal-
prosegwiment għal trabi f'saħħithom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mal-leġiżlazzjoni eżistenti (Id-Direttiva 2006/141/KE) dwar Formuli tat-
Trabi u Formuli tal-Prosegwiment) u ma' data xjentifika li din il-leġiżlazzjoni hija bbażata 
fuqha, jeħtieġ li ssir referenza espliċita għal trabi f'saħħithom għall-kategorija tal-formuli tat-
trabi u tal-formuli tal-prosegwiment. Dan jipprevjeni wkoll konfużjoni potenzjali ma' ikel għal 
skopijiet mediċi speċifiċi li huwa fformulat għal trabi 'mhux f'saħħithom'.

Emenda 73
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) formula tat-trabi u formula tal- (a) formula tat-trabi u formula tal-



PE478.332v01-00 50/94 AM\885312MT.doc

MT

prosegwiment; prosegwiment għal trabi f'saħħithom;

Or. fr

Emenda 74
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikel proċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi 
għat-trabi u għat-tfal żgħar;

(b) ikel proċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi 
għat-trabi u għat-tfal żgħar f'saħħithom;

Or. fr

Emenda 75
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) xarbiet abbażi tal-ħalib maħsuba 
għat-tfal żgħar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-Xarbiet Abbażi tal-Ħalib maħsuba għat-Tfal Żgħar, magħrufa wkoll bħala Ħalib Biex 
Jikbru jew Ħalib għat-Trabi li Għadhom Kif Telqu Jimxu, huma prodotti fformulati 
speċifikament b’densità qawwija ta’ nutrijenti, li jikkontribwixxi għall-bżonnijiet nutrittivi tat-
tfal bejn 12-il xahar u 36 xahar.

Emenda 76
Gianni Pittella

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

(ca) prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina;

Or. en

Emenda 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li din il-kategorija tiġi inkluża fid-definizzjoni tar-Regolament il-ġdid sabiex 
jiġi evitat li tinħoloq konfużjoni bejn l-ikel relatat mal-mard u l-indikazzjonijiet nutrittivi. L-
indikazzjoni ta' "ikel li ma fihx glutina" tista’ tiġi ġestita permezz tar-
Regolament 1924/2006/KE li jirregola l-komunikazzjoni kummerċjali għall-popolazzjoni 
ġenerali, minħabba li dan l-ikel ma għandu l-ebda proprjetà nutrittiva ta’ benefiċċju għall-
maġġoranza tan-nies.

Emenda 78
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ikel għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina (ikel li ma fihx 
glutina);

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-marda tal-intolleranza għall-glutina hija disturb awtoimmuni li jista' jkun immaniġġjat biss 
bl-evitar strett ta' ikel li fih il-glutina. In-nuqqas li wieħed isegwi dieta stretta jista' jwassal 
għal kundizzjonijiet assoċjati bħall-kanċer tal-musrana. Kif tiddikjara l-Kummissjoni fil-
Premessa 15, huwa essenzjali li tinżamm l-adegwatezza nutrittiva maħsuba għal ċerti gruppi 
tal-popolazzjoni.

Emenda 79
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina;

Or. fr

Emenda 80
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ikel maħsub għat-tnaqqis u l-kontroll 
tal-piż;

Or. en

Emenda 81
Robert Rochefort

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

(ca) prodotti tal-ikel għall-użu f’dieti ta’ 
restrizzjoni ta' enerġija għat-tnaqqis fil-
piż;

Or. fr

Emenda 82
Matteo Salvini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) ikel maħsub biex jikkumpensa għal 
sforzi muskolari intensi;

Or. en

Emenda 83
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) ikel maħsub biex jikkumpensa għal 
sforzi muskolari intensi; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-persuni li jagħmlu sforzi muskolari instensi għandhom bżonn ikel speċjali li jissodisfa r-
rekwiżiti nutrittivi. S’issa dan it-tip ta’ ikel kien irregolat fid-Direttiva Qafas dwar l-ikel 
dijetetiku (2009/39/KE). Jekk dan l-ikel ma jaqax taħt l-ambitu ta’ dan ir-Regolament, mhux 
se jkun jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq f’ħafna Stati Memrbi minħabba nuqqas ta’ 
awtorizzazzjoni.
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Emenda 84
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina.

Or. en

Emenda 85
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) ikel ieħor għat-trabi u t-tfal żgħar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm hafna ikel għat-trabi u t-tfal żgħar, bħal pereżempju t-te għat-trabi u l-ikel għat-trabi 
prematuri disponibbli fis-suq. Dan l-ikel għandu jkun kopert b’dan ir-Regolament sabiex tiġi 
żgurata protezzjoni massima tal-konsumatur.

Emenda 86
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
għat-tqegħid fis-suq ta’ ikel ieħor għal 
nutrizzjoni speċjalizzata.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi permessa l-innovazzjoni futura abbażi ta’ evidenza xjentifika konkreta, għandha 
tiġi stabbilita kategorija ta’ ikel ieħor għal nutrizzjoni speċjalizzata sabiex jiġu indirizzati 
b’mod effettiv l-għarfien xjentifiku u l-bżonnijiet tal-konsumatur li dejjem jinbidlu.

Emenda 87
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ikel proċessat biċ-ċereali u (i) ikel proċessat biċ-ċereali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħalib maħsub għal tfal żgħar, magħruf ukoll bħala Ħalib Biex Jikbru jew Ħalib għat-Trabi 
li Għadhom Kif Telqu Jimxu, huwa prodott imfasal speċifikament b’densità qawwija ta’ 
nutrijenti, li jikkontribwixxi għall-bżonnijiet nutrittivi tat-tfal bejn 12-il xahar u 36 xahar. L-
istandards internazzjonali jikkonfermaw li t-tfal ta’ bejn 6 xhur u 36 xahar jirrikjedu formoli 
speċjalizzati, u dan ilu jiġi rifless mill-1987 fl-Istandard tal-Codex għal formuli ta’ 
prosegwiment maħsuba għat-trabi u t-tfal żgħar.

Emenda 88
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ħalib maħsub għat-tfal żgħar; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni ta’ ħalib maħsub għal tfal żgħar mid-definizzjoni ta’ ikel għat-trabi se tirriżulta 
f’miżuri mnaqqsa ta’ sikurezza tal-ikel, f’kompożizzjoni nutrittiva mhux speċifika u f’nuqqas 
ta’ armonizzazzjoni madwar l-Istati Membri tal-UE. B’riżultat ta’ dan, dawn il-prodotti se 
jkunu rregolati bħala ikel ġenerali, u għalhekk se jkunu soġġetti għal kriterji ta’ nutrizzjoni u 
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sikurezza stipulati għall-adulti, li mhux xierqa għat-tfal ta’ bejn 12-il xahar u 36 xahar. 
Għandu jkun hemm valutazzjoni xjentifika indipendenti mill-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel li tikkjarifika l-bżonnijiet nutrittivi ta’ din il-kategorija vulnerabbli ta’ 
konsumaturi.

Emenda 89
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ħalib maħsub għat-tfal żgħar; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħadd ma għandu jinjora kemm il-fatt li l-hekk imsejjaħ “ħalib biex jikbru” diġà qed 
jitqiegħed fis-suq kif ukoll li dan il-ħalib huwa maħsub għat-tfal żgħar. Bil-karatteristiċi 
tiegħu, dan it-tip ta’ ħalib jissodisfa r-rekwiżiti ta’ “ikel għat-trabi”. Ix-shadow Rapporteur 
għalhekk jaqbel li jitfassal rapport mill-EFSA kif propost mir-Rapporteur. Madankollu, 
sakemm dan iseħħ, ikun xieraq li dan l-ikel jibqa’ kopert mill-qafas ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 90
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ħalib maħsub għat-tfal żgħar; imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-“ħalib tat-tfal” jew il-“ħalib biex jikbru” għandhom jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva, bħall-ikel kollu maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar.
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Emenda 91
Iliana Ivanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) 'ikel għal skopijiet mediċi speċjali' 
tfisser ikel maħsub għall-ġestjoni djetetika 
tal-pazjenti li jintuża taħt sorveljanza 
medika. Huwa maħsub għat-tmigħ esklużiv 
jew parzjali tal-pazjenti li l-ħila limitata, 
debboli jew kompromessa tagħhom ma 
tippermettilhomx jieħdu, jiddiġerixxu, 
jassorbixxu, iħaddmu jew ineħħu ikel 
normali jew ċerti nutrijenti li jkollhom 
fihom, jew ma' rekwiżiti nutrittivi oħra 
b'għan mediku, fejn il-ġestjoni djetetika 
tagħhom ma tistax tinkiseb biss permezz 
ta’ tibdil fid-dieta normali.

(h) 'ikel għal skopijiet mediċi speċjali' 
tfisser ikel maħsub għall-ġestjoni djetetika 
tal-pazjenti li jintuża taħt sorveljanza 
medika. Huwa maħsub għat-tmigħ esklużiv 
jew parzjali tal-pazjenti li l-ħila limitata, 
debboli jew kompromessa tagħhom ma 
tippermettilhomx jieħdu, jiddiġerixxu, 
jassorbixxu, iħaddmu jew ineħħu ikel 
normali jew ċerti nutrijenti li jkollhom 
fihom, jew ma' rekwiżiti nutrittivi oħra 
b'għan mediku, fejn il-ġestjoni djetetika 
tagħhom ma tistax tinkiseb biss permezz 
ta’ tibdil fid-dieta normali. L-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali għandu jinkludi 
wkoll "Dieti b'Ammont Baxx Ħafna ta' 
Kaloriji" (VLCDs), li jikkorrispondu għal 
dieta ta' sostituzzjoni totali b'inqas minn 
800 kcal.

Or. en

Emenda 92
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) 'ikel għal skopijiet mediċi speċjali' 
tfisser ikel maħsub għall-ġestjoni djetetika 
tal-pazjenti li jintuża taħt sorveljanza 
medika. Huwa maħsub għat-tmigħ esklużiv 
jew parzjali tal-pazjenti li l-ħila limitata, 
debboli jew kompromessa tagħhom ma 
tippermettilhomx jieħdu, jiddiġerixxu, 
jassorbixxu, iħaddmu jew ineħħu ikel 
normali jew ċerti nutrijenti li jkollhom 

(h) 'ikel għal skopijiet mediċi speċjali' 
tfisser ikel maħsub għall-ġestjoni djetetika 
tal-pazjenti li jintuża taħt sorveljanza 
medika. Huwa maħsub għat-tmigħ esklużiv 
jew parzjali tal-pazjenti li l-ħila limitata, 
debboli jew kompromessa tagħhom ma 
tippermettilhomx jieħdu, jiddiġerixxu, 
jassorbixxu, iħaddmu jew ineħħu ikel 
normali jew ċerti nutrijenti li jkollhom 
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fihom, jew ma' rekwiżiti nutrittivi oħra 
b'għan mediku, fejn il-ġestjoni djetetika 
tagħhom ma tistax tinkiseb biss permezz 
ta’ tibdil fid-dieta normali.

fihom, jew ma' rekwiżiti nutrittivi oħra 
b'għan mediku, fejn il-ġestjoni djetetika 
tagħhom ma tistax tinkiseb biss permezz 
ta’ tibdil fid-dieta normali. L-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali jinkludi wkoll 
preparati alimentari użati f’dieti 
b'ammont baxx ħafna ta' kaloriji.

Or. fr

Emenda 93
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) “prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina” tfisser 
prodotti tal-ikel għal użijiet nutrittivi 
partikolari li jiġu prodotti, ippreparati 
u/jew ipproċessati sabiex jiġu ssodisfati l-
bżonnijiet djetetiċi tal-persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina.

Or. en

Emenda 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) “prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina” tfisser 
prodotti tal-ikel għal użijiet nutrittivi 
partikolari li jiġu prodotti, ippreparati 
u/jew ipproċessati sabiex jiġu ssodisfati l-
bżonnijiet djetetiċi tal-persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li din il-kategorija tiġi inkluża fid-definizzjoni tar-Regolament il-ġdid sabiex 
jiġi evitat li tinħoloq konfużjoni bejn l-ikel relatat mal-mard u l-indikazzjonijiet nutrittivi. L-
indikazzjoni ta' "ikel li ma fihx glutina" tista’ tiġi ġestita permezz tar-Regolament 
1924/2006/KE li jirregola l-komunikazzjoni kummerċjali għall-popolazzjoni ġenerali, 
minħabba li dan l-ikel ma għandu l-ebda proprjetà nutrittiva ta’ benefiċċju għall-maġġoranza 
tan-nies.

Emenda 95
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) “prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina” tfisser 
prodotti tal-ikel għal użijiet nutrittivi 
partikolari li jiġu prodotti, ippreparati 
u/jew ipproċessati sabiex jiġu ssodisfati l-
bżonnijiet djetetiċi tal-persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina.

Or. fr

Emenda 96
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) “ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata” 
tfisser prodotti tal-ikel li, minħabba l-
kompożizzjoni speċjali jew il-proċess ta’ 
manifattura tagħhom, jintgħarfu b’mod 
ċar minn prodotti tal-ikel għall-konsum 
normali, huma adattati għall-għanijiet 
nutrittivi indikati tagħhom u jitqiegħdu 
fis-suq b’tali mod li jindikaw dik l-
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adattabilità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni ċara bejn ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata u prodotti tal-ikel għal 
konsum normali, sabiex tiġi żgurata s-sikurezza kemm tal-konsumaturi li jirrikjedu nutrizzjoni 
speċjalizzata kif ukoll tal-konsumaturi normali.

Emenda 97
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) ikel maħsub biex jintuża f'dieti ta' 
restrizzjoni ta' enerġija għat-tnaqqis fil-
piż, ikel ta' kompożizzjoni partikolari li, 
jekk jintuża skont l-istruzzjonijiet tal-
manifattur, jissostitwixxi d-dieta ta' 
kuljum kollha jew parti minnha. Dan l-
ikel jinqasam fi tliet kategoriji:
(i) prodotti ppreżentati bħala dawk li 
jissostitwixxu d-dieta kollha ta' kuljum;
(ii) prodotti ppreżentati bħala sostituti 
għal waħda jew iktar mill-ikliet tad-dieta 
ta' kuljum;
(iii) prodotti ppreżentati bħala dawk li 
jissostitwixxu parti minn ikla.
Dawn ma jinkludux prodotti jew 
programmi maħsuba biex jissostitwixxu 
d-dieta ta’ kuljum f’dieti b’ammont baxx 
ħafna ta' kaloriji (ta’ inqas minn 800 
kalorija kuljum), li jidħlu fil-kategorija 
ta’ ikel għal skopijiet mediċi speċjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konformi mal-emenda tal-Artikolu 1(1) dwar iż-żamma fi ħdan l-ambitu ta' dan ir-
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Regolament tal-ikel maħsub biex jintuża f'dieti ta' restrizzjoni ta' enerġija għat-tnaqqis fil-piż. 
Barra minn hekk, huwa rakkomandabbli li jiġu inklużi prodotti użati matul il-waqfien 
temporanju ta' dieti sabiex ikun possibbli li dak li jkun jerġà jidra gradwalment l-ikel varjat 
mingħajr ir-riskju li jerġa’ jiżdied fil-piż.

Emenda 98
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hb) “ikel maħsub għat-tnaqqis u l-
kontroll tal-piż” tfisser ikel ta' 
kompożizzjoni partikolari li, meta jintuża 
skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur, 
jissostitwixxi d-dieta ta' kuljum kollha jew 
parti minnha:
(i) għall-użu f’dieti ta’ restrizzjoni ta' 
enerġija għat-tnaqqis fil-piż. Dan l-ikel 
jinqasam f'żewġ kategoriji:
- prodotti ppreżentati bħala sostituti għad-
dieta ta' kuljum kollha (dieta b'ammont l 
baxx ta' kaloriji u dieta b'ammont baxx 
ħafna ta’ kaloriji);
- prodotti ppreżentati bħala sostituti għal 
waħda jew iktar mill-ikliet tad-dieta ta' 
kuljum (sostituti tal-ikliet);
(ii) għall-kontroll tal-piż (prodotti 
ppreżentati bħala ikla jew parti minn ikla, 
ikla ħafifa jew snack;

Or. en

Emenda 99
Matteo Salvini

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

(hc) “ikel maħsub biex jikkumpensa għal 
sforzi muskolari intensi” tfisser ikel ta' 
kompożizzjoni partikolari ppreżentat u 
fformulat għal sforzi muskolari intensi, 
speċjalment għall-isportivi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ikel maħsub biex jikkumpensa għal sforzi muskolari intensi huwa ikel ipproċessat jew 
ifformulat b'mod speċjali biex jiżgura nutrizzjoni b’saħħitha fi sports estrem u f’attivitajiet 
fiżiċi oħrajn. Sabiex il-ġisem ikun ippreparat u jkun kapaċi jżomm u jirkupra minn 
prestazzjoni intensa u/jew ta’ livell għoli huwa għandu bżonn ta’ prodotti fformulati b’mod 
speċjali li jiżguraw provvista xierqa u effettiva ta’ fluwidi u nutrijenti (bħalma huma l-
karboidrati).

Emenda 100
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt hd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hd) “prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina” tfisser 
prodotti tal-ikel għal użijiet nutrittivi 
partikolari li jiġu prodotti, ippreparati 
u/jew ipproċessati sabiex jiġu ssodisfati l-
bżonnijiet djetetiċi tal-persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi garanziji essenzjali mogħtija fid-Direttiva Qafas attwali dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta' 
nutriment partikolari (2009/39/KE), b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw “ikel għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina”, tneħħew mill-ambitu tar-reviżjoni proposta għad-
detriment ta’ dawk il-persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina. Dan l-ikel għal nutriżżjoni 
speċjalizzata huwa rikonoxxut fil-livell internazzjonali bl-Istandard Codex 119- 1979 rev 
2008, li ġie rivedut riċentement, għal ikel għal użu djetetiku speċjali għal persuni li ma 
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taqbilx magħhom il-glutina.

Emenda 101
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 
15 għall-adattament tad-definizzjonijiet 
tal-'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi' u l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif 
inhu xieraq.

imħassar

Or. en

Emenda 102
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi' u l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi', l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali', l-'ikel maħsub 
għat-tnaqqis u l-kontroll tal-piż', l-'ikel 
maħsub biex jikkumpensa għal sforzi 
muskolari intensi', u l-'prodotti tal-ikel 
għall-persuni li ma taqbilx magħhom il-
glutina' billi jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku u l-iżviluppi rilevanti fuq livell 
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internazzjonali, kif inhu xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi garanziji essenzjali mogħtija fid-Direttiva Qafas attwali dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta' 
nutriment partikolari tneħħew għad-detriment tal-konsumaturi vulnerabbli, li jeħtieġu ikel li 
jkun ifformulat b'mod partikolari biex jipprovdi nutrizzjoni speċjalizzata u biex jgħinhom fil-
ġestjoni djetetika tagħhom ta' kundizzjonijiet speċifiċi. Il-proposta tal-Kummissjoni, billi 
tirrestrinġi l-ambitu tar-Regolament, tista' ddgħajjef is-saħħa u s-sikurezza ta' dawn il-gruppi 
ta' konsumaturi.

Emenda 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi' u l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi', l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' u l-'prodotti tal-
ikel għall-persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina' billi jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku u l-iżviluppi rilevanti fuq livell 
internazzjonali, kif inhu xieraq.

Or. en

Emenda 104
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 
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tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi' u l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi', l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' u l-'prodotti tal-
ikel għall-persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina' billi jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku u l-iżviluppi rilevanti fuq livell 
internazzjonali, kif inhu xieraq.

Or. en

Emenda 105
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi' u l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi', l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' u l-prodotti tal-
ikel għall-persuni li ma taqbilx magħhom 
il-glutina', billi jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku u l-iżviluppi rilevanti fuq livell 
internazzjonali, kif inhu xieraq.

Or. fr

Emenda 106
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 3. Il-Kummissjoni se jkollha s-setgħa li 
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tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi' u l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' billi jitqies il-
progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi 
rilevanti fuq livell internazzjonali, kif inhu 
xieraq.

tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 
għall-adattament tad-definizzjonijiet tal-
'formula tat-trabi', 'formula tal-
prosegwiment', l-'ikel ibbażat fuq iċ-
ċereali' u l-'ikel għat-trabi', l-'ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali' u 'ikel maħsub 
biex jitnuża f'dieti ta' restrizzjoni ta' 
enerġija għat-tnaqqis fil-piż', billi jitqies 
il-progress tekniku u xjentifiku u l-
iżviluppi rilevanti fuq livell internazzjonali, 
kif inhu xieraq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konformi mal-emenda tal-Artikolu 1(1) dwar iż-żamma fi ħdan l-ambitu ta' dan ir-
Regolament tal-ikel maħsub biex jintuża f'dieti ta' restrizzjoni ta' enerġija għat-tnaqqis fil-piż.

Emenda 107
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) jista’ 
jitqiegħed fis-suq biss jekk ikun konformi 
mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) u (2) jista’ 
jitqiegħed fis-suq biss jekk ikun konformi 
mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 108
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) jista’ 
jitqiegħed fis-suq biss jekk ikun konformi 

L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) u (2a) 
jista’ jitqiegħed fis-suq biss jekk ikun 
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mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-introduzzjoni tal-Artikolu 1.2a. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-
ikel kollu għal nutrizzjoni speċjalizzata.

Emenda 109
Robert Rochefort

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-
reklamar ta’ prodotti tal-ikel għall-
konsum normali, dan li ġej għandu jkun 
ipprojbit:
(a) l-użu tal-espressjoni ‘nutrizzjoni 
speċjalizzata’, waħidha jew flimkien ma’ 
kliem ieħor, bħala indikazzjoni ta' dawk 
il-prodotti tal-ikel;
(b) l-immarkar kollu l-ieħor jew 
kwalunkwe preżentazzjoni li x’aktarx 
jagħtu l-impressjoni li wieħed mill-
prodotti msemmija fl-Artikolu 1 ikun 
involut.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk, l-għan huwa li tiġi inkluża kwalżola li tidher fid-Direttiva 2009/39/KE biex jiġi 
evitat li tingħata l-impressjoni li ikel li jissodisfa biss rekwiżit wieħed jista’ jintuża għan-nies 
jew id-dieti koperti b'dan ir-regolament.

Emenda 110
Matteo Salvini
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-
reklamar ta’ prodotti tal-ikel għall-
konsum normali, dan li ġej għandu jkun 
ipprojbit:
(a) l-użu tal-kliem “nutrizzjoni 
speċjalizzata”, waħidu jew flimkien ma’ 
kliem ieħor, bħala indikazzjoni ta' dawk 
il-prodotti tal-ikel;
(b) l-immarkar kollu l-ieħor jew 
kwalunkwe preżentazzjoni li x’aktarx 
jagħtu l-impressjoni li wieħed mill-
prodotti msemmija fl-Artikolu 1 ikun 
involut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat li l-konsumaturi jiġu żgwidati, jeħtieġ li tinżamm dispożizzjoni simili għal 
dik fl-Artikolu 2.2.b tad-Direttiva Qafas attwali li tiżgura li dawk il-prodotti li jkunu konformi 
mar-regolament biss jistgħu jiġu ppreżentati bħala prodotti li jkopru l-bżonnijiet speċifiċi tal-
popolazzjonijiet fil-mira.

Emenda 111
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn huwa evidenti li l-ikel imsemmi fl-
Artikolu 1(1) jista’ jkollu riskji serji fuq is-
saħħa umana u li riskji simili ma jistgħux 
jiġu kkontrollati b’mod sodisfaċenti 
permezz tal-miżuri meħuda mill-Istat(i) 
Membru(i) kkonċernat(i), fuq inizjattiva 
personali tal-Kummissjoni jew fuq talba ta’ 
Stat Membru, għandhom jittieħdu 
kwalunkwe miżuri temporanji ta’ 

1. Fejn huwa evidenti li l-ikel imsemmi fl-
Artikolu 1(1) u (2) jista’ jkollu riskji serji 
fuq is-saħħa umana u li riskji simili ma 
jistgħux jiġu kkontrollati b’mod 
sodisfaċenti permezz tal-miżuri meħuda 
mill-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i), fuq 
inizjattiva personali tal-Kummissjoni jew 
fuq talba ta’ Stat Membru, għandhom 
jittieħdu kwalunkwe miżuri temporanji ta’ 
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emerġenza xierqa mingħajr dewmien, 
inklużi miżuri li jillimitaw jew jipprojbixxu 
t-tqegħid fis-suq tal-ikel ikkonċernat, skont 
il-gravità tas-sitwazzjoni. Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti tal-
implimentazzjoni bi qbil mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 14(2).

emerġenza xierqa mingħajr dewmien, 
inklużi miżuri li jillimitaw jew jipprojbixxu 
t-tqegħid fis-suq tal-ikel ikkonċernat, skont 
il-gravità tas-sitwazzjoni. Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti tal-
implimentazzjoni bi qbil mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 14(2).

Or. en

Emenda 112
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn huwa evidenti li l-ikel imsemmi fl-
Artikolu 1(1) jista’ jkollu riskji serji fuq is-
saħħa umana u li riskji simili ma jistgħux 
jiġu kkontrollati b’mod sodisfaċenti 
permezz tal-miżuri meħuda mill-Istat(i) 
Membru(i) kkonċernat(i), fuq inizjattiva 
personali tal-Kummissjoni jew fuq talba ta’ 
Stat Membru, għandhom jittieħdu 
kwalunkwe miżuri temporanji ta’ 
emerġenza xierqa mingħajr dewmien, 
inklużi miżuri li jillimitaw jew jipprojbixxu 
t-tqegħid fis-suq tal-ikel ikkonċernat, skont 
il-gravità tas-sitwazzjoni. Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti tal-
implimentazzjoni bi qbil mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 14(2).

1. Fejn huwa evidenti li l-ikel imsemmi fl-
Artikolu 1(1) u (2a) jista’ jkollu riskji serji 
fuq is-saħħa umana u li riskji simili ma 
jistgħux jiġu kkontrollati b’mod 
sodisfaċenti permezz tal-miżuri meħuda 
mill-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i), fuq 
inizjattiva personali tal-Kummissjoni jew 
fuq talba ta’ Stat Membru, għandhom 
jittieħdu kwalunkwe miżuri temporanji ta’ 
emerġenza xierqa mingħajr dewmien, 
inklużi miżuri li jillimitaw jew jipprojbixxu 
t-tqegħid fis-suq tal-ikel ikkonċernat, skont 
il-gravità tas-sitwazzjoni. Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu adottati permezz ta’ atti tal-
implimentazzjoni bi qbil mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 14(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-introduzzjoni tal-Artikolu 1.2a. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-
ikel kollu għal nutrizzjoni speċjalizzata.

Emenda 113
Matteo Salvini
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) għandu 
jkun konformi ma’ kwalunkwe rekwiżiti
tal-liġi tal-Unjoni applikabbli għall-ikel.

1. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1 għandu 
jkun konformi ma’ kwalunkwe rekwiżit tal-
liġi tal-Unjoni applikabbli għall-ikel, ħlief 
fir-rigward ta’ bidliet li jsirulhom biex tiġi 
żgurata l-konformità mad-definizzjonijiet 
mogħtija fl-Artikolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti koperti b’dan ir-Regolament huma ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata u għalhekk il-
kompożizzjoni u l-prestazzjoni tagħhom għandhom ikunu xierqa għall-persuni li għalihom 
ikunu maħsuba prinċipalment.

Emenda 114
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kompożizzjoni tal-ikel imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandha tkun adegwata biex 
tissodisfa l-ħtiġijiet nutrittivi tiegħu, u li 
tkun adegwata għall-persuni li għalihom 
hija maħsuba, bi qbil mad-dejta xjentifika 
ġenerali aċċettata.

1. Il-kompożizzjoni tal-ikel imsemmija fl-
Artikolu 1(1) u (2) għandha tkun adegwata 
biex tissodisfa l-ħtiġijiet nutrittivi speċifiċi
tiegħu, u li tkun adegwata għall-persuni li 
għalihom hija maħsuba, bi qbil mad-dejta 
xjentifika ġenerali aċċettata.

Or. en

Emenda 115
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kompożizzjoni tal-ikel imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandha tkun adegwata biex 
tissodisfa l-ħtiġijiet nutrittivi tiegħu, u li 
tkun adegwata għall-persuni li għalihom 
hija maħsuba, bi qbil mad-dejta xjentifika 
ġenerali aċċettata.

1. Il-kompożizzjoni tal-ikel imsemmija fl-
Artikolu 1(1) u (2a) għandha tkun 
adegwata biex tissodisfa l-ħtiġijiet 
nutrittivi speċifiċi tiegħu, u li tkun 
adegwata għall-persuni li għalihom hija 
maħsuba, bi qbil mad-dejta xjentifika 
ġenerali aċċettata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-introduzzjoni tal-Artikolu 1.2a. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-
ikel kollu għal nutrizzjoni speċjalizzata.

Emenda 116
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) ma 
għandux ikollu xi sustanza ta’ kwalunkwe 
kwantità li tista’ tkun ta’ periklu għas-
saħħa tal-persuni li għalihom huwa 
maħsub.

2. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) u (2)
ma għandux ikollu xi sustanza ta’ 
kwalunkwe kwantità li tista’ tkun ta’ 
periklu għas-saħħa tal-persuni li għalihom 
huwa maħsub.

Or. en

Emenda 117
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) ma 
għandux ikollu xi sustanza ta’ kwalunkwe 

2. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) u (2a)
ma għandux ikollu xi sustanza ta’ 
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kwantità li tista’ tkun ta’ periklu għas-
saħħa tal-persuni li għalihom huwa 
maħsub.

kwalunkwe kwantità li tista’ tkun ta’ 
periklu għas-saħħa tal-persuni li għalihom 
huwa maħsub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-introduzzjoni tal-Artikolu 1.2a. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-
ikel kollu għal nutrizzjoni speċjalizzata.

Emenda 118
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-
reklamar tal-ikel imsemmija fl-Artikolu 
1(1) għandhom jipprovdu informazzjoni 
adegwata lill-konsumatur u ma għandhomx 
jiżgwidaw.

3. It-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-
reklamar tal-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) 
u (2) għandhom jipprovdu informazzjoni 
adegwata lill-konsumatur, ma għandhomx 
jiżgwidaw, u lanqas ma għandhom 
jattribwixxu lil tali prodotti proprjetajiet 
għall-prevenzjoni, trattament jew kura tal-
mard tal-bniedem jew jimplikaw tali 
proprjetajiet.

Or. en

Emenda 119
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-
reklamar tal-ikel imsemmija fl-Artikolu 
1(1) għandhom jipprovdu informazzjoni 
adegwata lill-konsumatur u ma għandhomx 
jiżgwidaw.

3. It-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-
reklamar tal-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) 
u (2a) għandhom jipprovdu informazzjoni 
adegwata lill-konsumatur, ma għandhomx 
jiżgwidaw, u lanqas ma għandhom 
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jattribwixxu lil tali prodotti proprjetajiet 
għall-prevenzjoni, trattament jew kura tal-
mard tal-bniedem jew jimplikaw tali 
proprjetajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem huwa konsistenti ma’ dak li hemm fid-Direttiva Qafas attwali. Allinjament mal-
introduzzjoni tal-Artikolu 1.2a. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-ikel kollu għal 
nutrizzjoni speċjalizzata.

Emenda 120
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-
reklamar tal-ikel imsemmija fl-Artikolu 
1(1) għandhom jipprovdu informazzjoni 
adegwata lill-konsumatur u ma għandhomx 
jiżgwidaw.

3. It-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-
reklamar tal-ikel imsemmija fl-Artikolu 
1(1) għandhom jipprovdu informazzjoni 
adegwata lill-konsumatur, ma għandhomx 
jiżgwidaw u għandhom ikunu bbażati fuq 
data xjentifika vvalidata mill-Awtorità.

Or. pt

Emenda 121
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex ikun jista’ jsir monitoraġġ 
effiċjenti u orjentat lejn is-sikurezza, l-
operaturi tan-negozju tal-ikel li jqiegħdu 
fis-suq ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) 
għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat(i) Membru/i fejn il-
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prodott qed jitqiegħed fis-suq billi 
jipprovdu kampjun/mudell tat-tikketta 
qabel it-tqegħid fis-suq tal-prodotti 
tagħhom; l-awtorità kompetenti tal-Istat(i) 
Membru/i rispettiv(i) għandha tagħmel ir-
regoli ta’ proċedura tiegħhu/tagħhom 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common exercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Emenda 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tixrid ta’ kwalunkwe informazzjoni 
utli jew ir-rakkomandazzjonijiet
b’referenza għall-kategoriji tal-ikel 
imsemmija fl-Artikolu 1 (1) għandhom 
isiru esklużivament mill-persuni bi 
kwalifiki fil-mediċina, in-nutrizzjoni, il-
farmaċewtika jew professjonisti oħra 
responsabbli mill-kura materna u dik tas-
saħħa tat-trabi.

4. Il-paragrafu 3 m’għandux iwaqqaf it-
tixrid ta’ kwalunkwe informazzjoni jew 
rakkomandazzjoni utli maħsuba
esklużivament għal persuni bi kwalifiki 
fil-mediċina, in-nutrizzjoni, il-farmaċija
jew professjonisti oħra responsabbli mill-
kura materna u dik tas-saħħa tat-trabi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed issir referenza għall-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/39/KE, fejn, għal raġunijiet ta’ 
sikurezza, jeħtieġ li l-ikel għal nutrizzjoni speċjalizzata jġorr miegħu informazzjoni 
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addizzjonali għall-Professjonisti tal-Kura tas-Saħħa.

Emenda 123
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tixrid ta’ kwalunkwe informazzjoni 
utli jew ir-rakkomandazzjonijiet
b’referenza għall-kategoriji tal-ikel 
imsemmija fl-Artikolu 1 (1) għandhom 
isiru esklużivament mill-persuni bi 
kwalifiki fil-mediċina, in-nutrizzjoni, il-
farmaċewtika jew professjonisti oħra 
responsabbli mill-kura materna u dik tas-
saħħa tat-trabi.

4. Il-paragrafu 3 m’għandux iwaqqaf it-
tixrid ta’ kwalunkwe informazzjoni jew 
rakkomandazzjoni utli maħsuba
esklużivament għal persuni bi kwalifiki 
fil-mediċina, in-nutrizzjoni u l-farmaċija
jew professjonisti oħra responsabbli mill-
kura materna u dik tas-saħħa tat-trabi.

Or. en

Emenda 124
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tixrid ta’ kwalunkwe informazzjoni 
utli jew ir-rakkomandazzjonijiet
b’referenza għall-kategoriji tal-ikel 
imsemmija fl-Artikolu 1 (1) għandhom 
isiru esklużivament mill-persuni bi 
kwalifiki fil-mediċina, in-nutrizzjoni, il-
farmaċewtika jew professjonisti oħra 
responsabbli mill-kura materna u dik tas-
saħħa tat-trabi.

4. Il-paragrafu 3 m’għandux iwaqqaf it-
tixrid ta’ kwalunkwe informazzjoni jew 
rakkomandazzjoni utli maħsuba
esklużivament għal persuni bi kwalifiki 
fil-mediċina, in-nutrizzjoni u l-farmaċija
jew professjonisti oħra responsabbli mill-
kura materna u dik tas-saħħa tat-trabi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu l-ġdid jirrifletti r-regoli eżistenti tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/39/KE. L-ikel 
għal nutrizzjoni speċjalizzata li jaqa’ fl-ambitu tar-Regolament propost jintuża taħt is-
superviżjoni tal-Professjonisti tal-Kura tas-Saħħa. Huwa essenzjali għall-użu sikur tal-
prodotti, li l-manifatturi jkunu jistgħu jipprovdu informazzjoni utli, minbarra t-tikkettar, 
sabiex jinfurmaw lill-Professjonisti tal-Kura tas-Saħħa dwar il-kompożizzjoni u l-użu sikur u 
xieraq tal-prodotti.

Emenda 125
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tixrid ta’ kwalunkwe informazzjoni 
utli jew ir-rakkomandazzjonijiet
b’referenza għall-kategoriji tal-ikel 
imsemmija fl-Artikolu 1 (1) għandhom 
isiru esklużivament mill-persuni bi 
kwalifiki fil-mediċina, in-nutrizzjoni, il-
farmaċewtika jew professjonisti oħra 
responsabbli mill-kura materna u dik tas-
saħħa tat-trabi.

4. It-tfassil u t-tixrid ta’ kwalunkwe 
informazzjoni jew rakkomandazzjoni utli
b’referenza għall-kategoriji tal-ikel 
imsemmija fl-Artikolu 1 (1) għandhom 
isiru esklużivament mill-persuni bi 
kwalifiki fil-mediċina, in-nutrizzjoni, il-
farmaċewtika jew professjonisti oħra 
responsabbli mill-kura materna u dik tas-
saħħa tat-trabi u għandhom ikunu bbażati 
fuq data xjentifika li tkun tista’ tiġi 
vverifikata indipendentement.

Or. pt

Emenda 126
Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex ikun jista’ jsir monitoraġġ 
uffiċjali effiċjenti, operatur tan-negozju 
tal-ikel li jqiegħed fis-suq prodotti 
msemmija fl-Artikolu 1(1) għandu 
jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru fejn iqiegħed fis-suq tali 
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ikel billi jgħaddilha mudell tat-tikketta 
użata għall-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tagħmel ir-regoli tan-notifika disponibbli 
pubblikament.

Emenda 127
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) għandu 
jkun konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 7 
u mar-rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni provduti fl-Artikolu 9.

1. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) u (2)
għandu jkun konformi mar-rekwiżiti tal-
Artikolu 7 u mar-rekwiżiti dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni provduti 
fl-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 128
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) għandu 
jkun konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 7 
u mar-rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni provduti fl-Artikolu 9.

1. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) u (2a)
għandu jkun konformi mar-rekwiżiti tal-
Artikolu 7 u mar-rekwiżiti dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni provduti 
fl-Artikolu 9.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-introduzzjoni tal-Artikolu 1.2a. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-
ikel kollu għal nutrizzjoni speċjalizzata.

Emenda 129
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE u d-Direttiva
1999/21/KE kif ukoll kwalunkwe progress 
tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
Regolamenti delegati, mhux aktar tard 
minn [sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament], bi qbil mal-
Artikolu 15, b’rabta ma’ dan li ġej:

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE, id-Direttiva
1999/21/KE, id-Direttiva 96/8/KE u r-
Regolament (KE) Nru 41/2009, kif ukoll 
kwalunkwe progress tekniku u xjentifiku, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta Regolamenti delegati għall-ikel 
imesmmi fl-Artikolu 1(1), mhux aktar tard 
minn [sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament], bi qbil mal-
Artikolu 15, b’rabta ma’ dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ikel li jaqa’ fl-ambitu ta’ dan ir-regolament jeħtieġ li jipprovdi informazzjoni addizzjonali 
sostanzjali meta mqabbel ma’ dak li huwa meħtieġ mid-dispożizzjonijiet ġenerali dwar it-
tikkettar tal-ikel sabiex jiġi żgurat l-użu sikur tiegħu. Id-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar 
speċifiku li japplikaw għal dawn il-gruppi ta’ prodotti se jiġu eżaminati mill-ġdid u 
rriformulati fil-forma ta’ atti ddelegati.

Emenda 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE u d-Direttiva
1999/21/KE kif ukoll kwalunkwe progress 
tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
Regolamenti delegati, mhux aktar tard 
minn [sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament], bi qbil mal-
Artikolu 15, b’rabta ma’ dan li ġej:

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE, id-Direttiva
1999/21/KE u r-Regolament (KE) Nru 
41/2009, kif ukoll kwalunkwe progress 
tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
Regolamenti delegati għall-ikel imesmmi 
fl-Artikolu 1(1), mhux aktar tard minn 
[sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament], bi qbil mal-
Artikolu 15, b’rabta ma’ dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi pprovduta referenza speċifika għal-leġiżlazzjoni eżistenti rigward it-tikkettar ta’ 
ikel mingħajr glutina.

Emenda 131
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE u d-Direttiva
1999/21/KE kif ukoll kwalunkwe progress 
tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
Regolamenti delegati, mhux aktar tard 
minn [sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament], bi qbil mal-
Artikolu 15, b’rabta ma’ dan li ġej:

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE, id-Direttiva
1999/21/KE u r-Regolament (KE) Nru 
41/2009, kif ukoll kwalunkwe progress 
tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
Regolamenti delegati għall-ikel imesmmi 
fl-Artikolu 1(1), mhux aktar tard minn 
[sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament], bi qbil mal-
Artikolu 15, b’rabta ma’ dan li ġej:
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Or. en

Emenda 132
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE u d-Direttiva 
1999/21/KE kif ukoll kwalunkwe progress 
tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
Regolamenti delegati, mhux aktar tard 
minn [sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament], bi qbil mal-
Artikolu 15, b’rabta ma’ dan li ġej:

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE, id-Direttiva
1999/21/KE u r-Regolament (KE) Nru 
41/2009 kif ukoll kwalunkwe progress 
tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
Regolamenti delegati, mhux aktar tard 
minn [sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament], bi qbil mal-
Artikolu 15, b’rabta ma’ dan li ġej:

Or. fr

Emenda 133
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE u d-Direttiva 
1999/21/KE kif ukoll kwalunkwe progress 
tekniku u xjentifiku, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
Regolamenti delegati, mhux aktar tard 
minn [sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament], bi qbil mal-
Artikolu 15, b’rabta ma’ dan li ġej:

2. Soġġett għar-rekwiżiti ġenerali tal-
Artikoli 7 u 9 u billi titqies id-
Direttiva 2006/141/KE, id-
Direttiva 2006/125/KE, id-Direttiva
1999/21/KE u d-Direttiva 96/8/KE kif 
ukoll kwalunkwe progress tekniku u 
xjentifiku, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tadotta Regolamenti delegati, 
mhux aktar tard minn [sentejn (2) wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament], bi qbil mal-Artikolu 15, 
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b’rabta ma’ dan li ġej:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konformi mal-emenda tal-Artikolu 1(1) dwar iż-żamma fi ħdan l-ambitu ta' dan ir-
Regolament tal-ikel maħsub biex jintuża f'dieti ta' restrizzjoni ta' enerġija għat-tnaqqis fil-piż.

Emenda 134
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċedura ta’ notifika għat-tqegħid 
fis-suq tal-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) 
sabiex tiffaċilita l-monitoraġġ uffiċjali 
effiċjenti ta’ dan l-ikel fuq liema bażi l-
operaturi tal-ikla għandhom jinnotifikaw 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat(i) 
Membru(i) fejn il-prodott qed jitqiegħed 
fis-suq;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jogħġbok ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 4.

Emenda 135
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-proċess għat-tqegħid fis-suq ta’ ikel 
imsemmi fl-Artikolu 1(1) li jirriżulta minn 
innovazzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi li 
ma jikkonformawx mar-regoli rigward il-
kompożizzjoni stipulati mir-Regolamenti 
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ddelegati;

Or. en

Emenda 136
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ir-rekwiżiti dwar l-informazzjoni li 
għandha tiġi pprovduta dwar it-tmigħ tat-
trabi u t-tfal żgħar sabiex jiggarantixxu 
informazzjoni adegwata dwar il-prattiċi 
tat-tmigħ adegwati.

(f) ir-rekwiżiti dwar l-informazzjoni li 
għandha tiġi pprovduta dwar 
rakkomandazzjonijiet għall-użu xieraq 
tal-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1);

Or. en

Emenda 137
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt fa (gdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-proċess għat-tqegħid fis-suq ta’ ikel 
imsemmi fl-Artikolu 1(1) li jirriżulta minn 
innovazzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi li 
ma jikkonformawx mar-regoli rigward il-
kompożizzjoni stipulati mir-Regolamenti 
ddelegati;

Or. en

Emenda 138
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt fa (gdid)



AM\885312MT.doc 83/94 PE478.332v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) bla ħsara għall-kriterji għal ċerti 
livelli ta’ kontaminanti stipulati fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1881/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 
li jistabbilixxi livelli massimi għal ċerti 
kontaminanti fil-prodotti tal-ikel1, il-
kriterji mikrobijoloġiċi stipulati fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 2073/2005 tal-15 ta’ Novembru 2005 
dwar kriterji mikrobijoloġiċi għall-
prodotti tal-ikel2 għandhom japplikaw 
għal xarbiet abbażi ta’ ħalib maħsuba 
għat-tfal żgħar li jkunu attwalment fis-suq 
matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni stipulat 
fl-Artikolu 18;
______________
1 ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5.
2 ĠU L 338, 22.12.2005, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis li l-prodotti, inklużi x-Xarbiet Abbażi ta’ Ħalib Maħsuba għat-Tfal Żgħar, 
attwalment fis-suq jissodisfaw il-kriterji ta’ sikurezza tal-ikel definiti għat-tfal żgħar, dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jinżammu sakem tiġi ppreżentata l-opinjoni tal-EFSA sabiex 
jibqa’ jiġi pprovdut livell għoli ta’ sikurezza, xieraq għal dan il-grupp ta’ konsumaturi 
vulnerabbli.

Emenda 139
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni li 
għandha tiġi pprovduta dwar 
rakkomandazzjonijiet għall-użu xieraq 
tal-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1).
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Or. en

Emenda 140
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) sa tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni 
definit fl-Artikolu 18(1), il-Kummissjoni 
għandha, wara li tikkonsulta mal-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar kemm huma 
mixtieqa d-dispożizzjonijiet speċjali 
rigward il-kompożizzjoni u t-tikkettar ta' 
xarbiet abbażi ta' ħalib maħsuba għat-tfal 
żgħar fir-rigward tal-bżonnijiet nutrittivi, 
il-mod ta' konsum, il-valur nutrittiv, u l-
livelli ta’ esponiment għal kontaminanti u 
pestiċidi tat-tfal żgħar filwaqt li jitqiesu l-
leġiżlazzjonijiet differenti li jirregolaw l-
ikel normali u l-ikel maħsub għat-trabi u 
t-tfal żgħar. Fid-dawl tal-konklużjonijiet 
ta' dak ir-raport, il-Kummissjoni 
għandha:
(i) tiddeċiedi li ma jkunx hemm bżonn ta' 
dispożizzjonijiet speċjali rigward il-
kompożizzjoni u t-tikkettar tax-xarbiet 
abbażi ta’ ħalib maħsuba għal tfal żgħar; 
jew
(ii) tippreżenta, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 114 TFUE, 
kwalunkwe proposta xierqa għal emendi 
għal dan ir-Regolament, u temenda l-atti 
delegati relevanti biex tinkludi d-
dispożizzjonijiet speċjali kkonċernati, 
skont l-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ix-Xarbiet Abbażi tal-Ħalib maħsuba għat-Tfal Żgħar attwalment huma preżenti fis-suq 
Ewropew skont id-dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttiva Qafas 2009/39/KE. Għalhekk, 
sabiex jibqa’ jiġi pprovdut livell għoli ta’ protezzjoni għal grupp ta’ konsumaturi 
partikolarment vulnerabbli, ikun utli li jkun hemm l-opinjoni xjentifika tal-EFSA dwar kemm 
huwa mixtieq li jiġu inklużi rekwiżiti speċifiċi ta’ kompożizzjoni u tikkettar għal dawn il-
prodotti fl-atti delegati tal-Kummissjoni.

Emenda 141
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Dispożizzjonijiet għal ikel maħsub biex 

jikkumpensa għal sforzi muskolari 
intensi, speċjalment għal nisa u rġiel 

sportivi
Sa mhux iktar tard minn ...*, il-
Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
dwar ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tan-
nisa u l-irġiel sportivi fir-rigward tal-
kundizzjoni fiżjoloġika speċjali tagħhom u 
l-limiti djetetiċi li jirriżultaw mit-taħriġ u 
l-kompetizzjonijiet, għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar l-istrateġija leġiżlattiva 
proposta għall-“ikel maħsub biex 
jikkumpensa għal sforzi muskolari 
intensi, speċjalment għal nisa u rġiel 
sportivi” sabiex jiġu żgurati d-
disponibilità tal-ikel bi profil nutrittiv 
xieraq, l-implimentazzjoni effettiva tar-
responsabilità tal-operaturi għall-iżgurar 
tan-nuqqas ta’ sustanzi dopanti, il-
kondizzjonijiet għall-użu ta’ nutrijenti u 
sustanzi oħrajn ta’ interess u għall-
prevenzjoni ta’ kwalunkwe riskju fil-qafas 
tal-attivitajiet sportivi, informazzjoni dwar 
użu xieraq u sikur ta’ ikel għan-nisa u l-
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irġiel sportivi u dikjarazzjonijiet relevanti 
għan-nisa u l-irġiel sportivi.
Fid-dawl ta’ dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha:
(a) jew tiddeċiedi li mhux neċessarju li 
jiġu adottati dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u t-tikkettar ta’ 
“ikel maħsub biex jikkumpensa għal 
sforzi muskolari intensi, speċjalment għal 
nisa u rġiel sportivi”, f’liema każ għandha 
tispeċifika l-modifiki jew ir-regoli ta’ 
implimentazzjoni relatati ma’ testi 
leġiżlattivi ġenerali li skontha jkunu 
neċessarji għall-objettivi msemmija hawn 
fuq;
(b) jew, b’konformità mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 114 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
tippreżenta proposti xierqa bl-għan li dan 
ir-regolament jiġi emendat u jiġu 
emendati l-atti delegati kkonċernati 
sabiex jiġu inklużi d-dispożizzjonijiet 
speċifiċi relevanti, b’konformità mal-
Artikolu 15 ta’ dan ir-regolament.
______________
ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: sena 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 142
Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Ħalib maħsub għat-tfal żgħar

Sa ...*, il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Awtorità Ewropea dwar 
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is-Sigurtà fl-Ikel, tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar kemm ikun rakkomandabbli li jkun 
hemm dispożizzjonijiet speċjali rigward il-
kompożizzjoni u t-tikkettar tal-ħalib 
maħsub għat-tfal żgħar. Fid-dawl tal-
konklużjonijiet ta' dak ir-raport, il-
Kummissjoni għandha jew:
(a) tiddeċiedi li ma jkunx hemm bżonn ta' 
dispożizzjonijiet speċjali rigward il-
kompożizzjoni u t-tikkettar tal-ħalib 
maħsub għal tfal żgħar;
(b) tippreżenta, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 114 TFUE, 
kwalunkwe proposta xierqa għal emendi 
għal dan ir-Regolament u temenda l-atti 
delegati relevanti biex tinkludi d-
dispożizzjonijiet speċjali kkonċernati, 
skont l-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament.
____________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jogħġbok ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 3.

Emenda 143
Iliana Ivanova

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mhux aktar tard minn [sentejn (2) mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi u sussegwentement taġġorna 
lista tal-Unjoni tas-sustanzi permessi li 
jilħqu l-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1, 

2. Mhux aktar tard minn [sentejn (2) mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi u sussegwentement taġġorna 
lista tal-Unjoni tas-sustanzi permessi li 
jilħqu l-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1, 
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permezz tar-Regolamenti ta’ 
implimentazzjoni. Id-dħul ta’ sustanza fil-
lista tal-Unjoni għandha tinkludi 
speċifikazzjoni dwar is-sustanza, u, fejn 
ikun meħtieġ, tispeċifika l-kundizzjonijiet 
tal-użu u l-kriterji tal-purità applikabbli. 
Dawn ir-Regolamenti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 14(2). Permezz ta’ raġunijiet 
xierqa ta’ urġenza estrema relatati mar-
riskji emerġenti tas-saħħa, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli b’mod immedjat li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni bi qbil mal-Artikolu 
14(3).

permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni. Id-
dħul ta’ sustanza fil-lista tal-Unjoni 
għandha tinkludi speċifikazzjoni dwar is-
sustanza, u, fejn ikun meħtieġ, tispeċifika l-
kundizzjonijiet tal-użu u l-kriterji tal-purità 
applikabbli. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14(2). Permezz ta’ 
raġunijiet xierqa ta’ urġenza estrema 
relatati mar-riskji emerġenti tas-saħħa, il-
Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli b’mod 
immedjat li jaġġornaw il-lista tal-Unjoni bi 
qbil mal-Artikolu 14(3).

Or. en

Emenda 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel, għandha tpoġġi għad-
dispożizzjoni gwida teknika u għodod 
xierqa li jassistu lill-operaturi tan-negozju 
tal-ikel, b'mod partikolari l-SMEs, fil-
preparazzjoni u fil-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni għal valutazzjoni xjentifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ gwida speċifika għall-applikazzjoni.

Emenda 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttiva 96/8/KE u r-Regolament 
(KE) Nru 41/2009 ġew revokati minn [l-
ewwel jum tax-xahar sentejn (2) wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tar-referenza għal ikel mingħajr glutina jfisser li jkunu qed jintnesew dawk il-
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina u li ma għandhom l-ebda alternattiva għal reġim ta' 
dieta speċjali tul ħajjithom kollha. Għalhekk jeħtieġ li tinżamm tali regolamentazzjoni.

Emenda 146
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttiva 96/8/KE u r-Regolament 
(KE) Nru 41/2009 ġew revokati minn [l-
ewwel jum tax-xahar sentejn (2) wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

imħassar

Or. en

Emenda 147
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttiva 96/8/KE u r-Regolament 
(KE) Nru 41/2009 ġew revokati minn [l-
ewwel jum tax-xahar sentejn (2) wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 96/8/KE u r-Regolament (KE) 41/2009 m’għandhomx jitħassru.

Emenda 148
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttiva 96/8/KE u r-Regolament 
(KE) Nru 41/2009 ġew revokati minn [l-
ewwel jum tax-xahar sentejn (2) wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

imħassar

Or. de

Emenda 149
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttiva 96/8/KE u r-Regolament 
(KE) Nru 41/2009 ġew revokati minn [l-
ewwel jum tax-xahar sentejn (2) wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

imħassar
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Or. fr

Emenda 150
Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttiva 96/8/KE u r-Regolament 
(KE) Nru 41/2009 ġew revokati minn [l-
ewwel jum tax-xahar sentejn (2) wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

2. Ir-Regolament (KE) Nru 41/2009 
għandu jiġi revokat minn [l-ewwel jum 
tax-xahar sentejn wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konformi mal-emenda tal-Artikolu 1(1) dwar iż-żamma fi ħdan l-ambitu ta' dan ir-
Regolament tal-ikel maħsub biex jintuża f'dieti ta' restrizzjoni ta' enerġija għat-tnaqqis fil-piż.

Emenda 151
Gianni Pittella

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel li mhux konformi ma' dan ir-
Regolament iżda li hu konformi mad-
Direttivi 2009/39/KE u 96/8/KE, mar-
Regolamenti (KE) Nru 41/2009 u (KE) 
Nru 953/2009, u li ngħata tikketta qabel 
[sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-seħħ
ta' dan ir-Regolament] jista' jibqa' fis-suq 
wara dik id-data sakemm jispiċċaw il-
ħażniet.

1. Ikel li mhux konformi ma' dan ir-
Regolament iżda li hu konformi mad-
Direttivi 2009/39/KE u 96/8/KE, mar-
Regolamenti (KE) Nru 41/2009 u (KE) 
Nru 953/2009, u li ngħata tikketta qabel 
[ħames snin wara d-data tal-applikazzjoni
ta' dan ir-Regolament] jista' jibqa' fis-suq 
wara dik id-data sakemm jispiċċaw il-
ħażniet.

Or. en
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Emenda 152
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel li mhux konformi ma' dan ir-
Regolament iżda li hu konformi mad-
Direttivi 2009/39/KE u 96/8/KE, mar-
Regolamenti (KE) Nru 41/2009 u (KE) 
Nru 953/2009, u li ngħata tikketta qabel 
[sentejn (2) wara d-data tad-dħul fis-seħħ
ta' dan ir-Regolament] jista' jibqa' fis-suq 
wara dik id-data sakemm jispiċċaw il-
ħażniet.

1. Ikel li mhux konformi ma' dan ir-
Regolament iżda li hu konformi mad-
Direttivi 2009/39/KE u 96/8/KE, mar-
Regolamenti (KE) Nru 41/2009 u (KE) 
Nru 953/2009, u li ngħata tikketta qabel 
[ħames snin wara d-data tal-applikazzjoni
ta' dan ir-Regolament] jista' jibqa' fis-suq 
wara dik id-data sakemm jispiċċaw il-
ħażniet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat infurzar xieraq, jeħtieġ li jingħata ħin suffiċjenti sabiex il-prodotti kollha 
attwalment fis-suq jiġu adattati għar-regoli l-ġodda.

Emenda 153
Gianni Pittella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 
għandu japplika għall-ikel imsemmi fl-
Artikolu 1(1) minn ...*.
________________
* ĠU Jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament 
delegat imsemmi fl-Artikolu 10(2) ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 154
Matteo Salvini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 
għandu japplika għall-ikel imsemmi fl-
Artikolu 1(1) minn ...*.
_____________
*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet 
snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament 
delegat imsemmi fl-Artikolu 10(2) ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-atti delegati se jistipulaw regoli ta’ tikkettar speċifiku għall-ikel li jaqa’ fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, huwa importanti ħafna li d-dati ta’ implimentazzjoni jiġu 
allinjati ma' dawk tar-Regolament Rivedut dwar l-Informazzjoni dwar l-Ikel għall-
Konsumaturi, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tat-tibdil tat-tikketti.

Emenda 155
Iliana Ivanova

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Aċċess għas-suq intern għall-SMEs

Il-Kummissjoni għandha, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet interessati kollha, 
tadotta linji gwida xierqa sabiex 
tippermetti lill-impriżi, speċjalment dawk 
żgħar u ta' daqs medju, jikkonformaw 
mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
b'konformità mal-Artikolu 15 sabiex 
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tadotta dawk il-linji gwida.

Or. en


