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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

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

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

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

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

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

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) Hemm interess pubbliku fir-relazzjoni 
bejn id-dieta u s-saħħa u fl-għażla ta’ dieta 
adattata li tgħodd għall-bżonnijiet 
individwali. Il-White Paper tal-
Kummissjoni dwar Strateġija għall-Ewropa 
f’kwistjonijiet tas-saħħa marbuta man-
Nutrizzjoni, il-Piż Żejjed u l-Obeżità 
nnutat li t-tikkettar dwar in-nutrizzjoni 
huwa metodu wieħed kif il-konsumaturi 
jiġu infurmati dwar il-kompożizzjoni tal-
ikel u jiġu megħjuna jagħmlu għażliet 
infurmati. Il-kampanji ta' edukazzjoni u 
ta' informazzjoni mmexxija mill-Istati 
Membri huma mekkaniżmi importanti 
biex jiżdied il-fehim tal-konsumatur dwar 
l-informazzjoni tal-ikel. L-istrateġija tal-
politika tal-konsumatur 2007-2013 
enfasizzat li l-fatt li l-konsumaturi jkunu 
permessi jagħmlu għażliet informati huwa 
essenzjali kemm għal kompetizzjoni 
effettiva kif ukoll għall-benesseri tal-
konsumatur. L-għarfien dwar il-prinċipji 
bażiċi tan-nutrizzjoni u informazzjoni tan-
nutrizzjoni adattata dwar l-ikel 
tikkontribwixxi sew biex il-konsumatur 
ikun jista’ jagħmel għażla infurmata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) It-tikketti tal-ikel għandhom ikunu 
ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-
konsumaturi li jridu jagħmlu għażliet 
infurmati aħjar dwar l-ikel u dwar id-dieta. 
Xi studji juru li l-leġibbiltà hija element 
importanti biex tkabbar il-possibbiltà ħalli 
l-informazzjoni fuq it-tikketta tkun tista’ 
tinfluwenza l-udjenza tagħha u 
konsegwentement, fatturi bħad-daqs, it-
tipa, il-kulur u l-kuntrast għandhom 
jitqiesu flimkien biex jiżguraw is-
sodisfazzjon tal-konsumatur bit-tikketti 
tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

informazzjoni dwar l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet 
alkoħoliċi kollha, inklużi l-inbid, il-birra, 
l-ispirti u x-xarbiet alkoħoliċi mħallta 
għandhom jagħtu informazzjoni dwar l-
ingredjenti tagħhom.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni 
dwar xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà 
regoli speċifiċi tal-Komunità dwar it-
tikkettjar ta' l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid1 jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, 
u permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji 
kollha fil-katina jkunu koperti u li l-
konsumaturi huma protetti u informati kif 
suppost. B'mod partikolari, din il-
leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u 
eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se 
jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, 
flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu 
tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' 
prattiċi u trattamenti enoloġiċi; 
kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din 
il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa 
xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju 
mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li 
jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. 
F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-

imħassra
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/8922, u 
sabiex tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess 
tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk 
ikun meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-
kuntest ta' dan ir-Regolament. 
___________
1 ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.
2 ĠU L [...], [...], p. [...].

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 
tagħhom. Għalhekk, jixraq li jiġi żgurat li 
tingħata informazzjoni dwar il-kontenut 
tal-enerġija u tal-karboidrati tax-xorb
alkoħoliku kollu.

Or. en

Emenda 8
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Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jsibu utli l-
informazzjoni li tidher fil-parti prinċipali 
jew fuq "quddiem tal-pakkett" meta jkunu 
qed jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru.
Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
nutrizzjoni meta jixtru l-ikel dik l-
informazzjoni għandha tkun fejn tidher l-
aktar fuq it-tikketta.

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jsibu utli l-
informazzjoni li tidher fil-parti prinċipali 
jew fuq "quddiem tal-pakkett" meta jkunu 
qed jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru. 
Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
nutrizzjoni meta jixtru l-ikel, 'il-valur 
enerġetiku (il-valur kalorifiku)' għandu 
jkun indikat fejn jidher l-aktar fuq in-
naħa ta' quddiem tal-pakkett, permezz ta' 
sistema ta' kodiċi b'kuluri differenti.
Madankollu, l-informazzjoni kollha tan-
nutrijenti (bil-valur enerġetiku ripetut) 
għandha titpoġġa flimkien f'post wieħed 
fl-istess parti viżiva fuq il-pakkett.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(41) L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt, skont il-kundizzjonijiet u ċ-
ċirkostanzi prattiċi lokali, biex jistipulaw 
regoli fir-rigward tal-għoti ta' 
informazzjoni li tikkonċerna ikel li mhux 
ippakkjat bil-lest u ikel u ikliet ippakkjati 
bil-lest prodotti u direttament ipprovduti 
minn stabbilimenti lokali tal-bejgħ bl-
imnut jew caterers tal-massa lill-
konsumatur finali. Għalkemm f’dawk il-
każijiet it-talba tal-konsumatur għal 
informazzjoni oħra hi limitata, l-
informazzjoni dwar allerġeni potenzjali 
titqies li hi importanti ħafna. L-evidenza 
tissuġġerixxi li ħafna inċidenti ta' allerġija 
għall-ikel jistgħu jiġu attribwiti lil ikel li 
ma jkunx ippakkjat bil-lest. Għalhekk dik l-
informazzjoni għandha dejjem tingħata lill-
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikel ippakkjat bil-lest minn stabbilimenti żgħar ta' bejgħ bl-imnut jew minn caterers tal-massa 
jsiru b'mod mhux standardizzat fejn l-ingredjenti u r-riċetti jistgħu jvarjaw ta' spiss. Mhuwiex 
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possibbli li tiġi stabbilita dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni preċiża għal dawn it-tipi ta' ikel. 
Barra minn hekk, din il-biċċa xogħol tieħu wisq ħin u tiswa wisq flus għal dawn il-kumpaniji. 
Huwa importanti li dan it-tip ta’ ikel jiġi eżentat mir-rekwiżit ta' dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, jew b’mod ġenerali, jew billi l-Istati Membri jingħataw id-dritt li jistipulaw regoli 
għal dawn il-kategoriji, kif diġà ġie permess għall-ikel li mhux ippakkjat bil-lest.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 12
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, għandha 
tingħata konsiderazzjoni lill-bżonn ta’

3. Meta l-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel 
tistabbilixxi rekwiżiti ġodda, ħlief jekk 
dawn ir-rekwiżiti jikkonċernaw il-ħarsien 
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perjodu tranżitorju wara d-dħul fis-seħħ 
tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel li 
jkollu tikketti li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u 
għall-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu fis-
suq qabel ma jintemm il-perjodu tranżitorju 
jibqgħu jinbiegħu sakemm jispiċċaw. 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit m'għandux ikun limitat biss għal kwistjonijiet ta' ħarsien tas-saħħa. 
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – test introduttiv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond l-Artikoli 10 sa 34 u skond l-
eċċezzjonijiet li hemm f’dan il-Kapitolu, 
għandhom jiġu indikati b’mod obbligatorju 
d-dettalji li ġejjin. 

1. Skont l-Artikoli 10 sa 34 u skont l-
eċċezzjonijiet li hemm f’dan il-Kapitolu, 
fil-Kapitolu V u fil-Kapitolu VI,
għandhom jiġu indikati b’mod obbligatorju 
d-dettalji li ġejjin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-Kapitoli V u VI tikkjarifika li għall-ikel mhux ippakkjat bil-lest, mhux id-
dettalji obbligatorji kollha huma meħtieġa, u li għall-ikel li jkun ittikkettat b'mod volontarju, 
ir-rekwiżiti tal-Kapitolu IV japplikaw biss jekk tingħata informazzjoni volontarja. Operatur 
ta' negozju tal-ikel li jagħti informazzjoni dwar in-nutrizzjoni b'mod volontarju m'għandux 
ikollu jagħti informazzjoni oħra li normalment tkun meħtieġa fil-każ ta' ikel ippakkjat bil-lest 
iżda li hi irrilevanti fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest. Barra minn hekk, l-operatur tan-
negozju tal-ikel għandu jgawdi minn flessibilità fir-rigward ta' kif jagħti dik l-informazzjoni.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 22
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) id-data tal-manifattura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' temenda l-
Anness III. Dawk il-miżuri li tfasslu 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jżidu 
xi elementi miegħu, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 49(4).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 9 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal dispożizzjonijiet 

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

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

1 ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tiċċara l-fatt li l-Artikolu 13(4) jirreferi wkoll għall-Artikolu 41 b'konnessjoni 
mhux biss ma' ikel ippakkjat bil-lest, iżda wkoll ma' ikel ippakkjat b'mod dirett (ikel li jiġi 
ppakkjat fil-post tal-bejgħ). Il-formulazzjoni tal-Artikolu 13(4) proposta mill-Kummissjoni ma 
tirreferix għal ikel ippakkjat b'mod dirett, għalkemm dan huwa rregolat mill-Artikolu 41, li l-
Artikolu 13(4) jirreferi għalih. 
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1)(a) sa (k), meta jidhru fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla 
fuqu, id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
leġibbli li jkollha daqs:

- ta' mill-inqas 1.2 mm għal pakketti jew 
kontenituri li l-akbar wiċċ jew tikketta 
tagħhom ikollhom erja ta' bejn 25 u 50 
cm2;
- ta' mill-inqas 2 mm għal pakketti jew 
kontenituri li l-akbar wiċċ jew tikketta 
tagħhom ikollhom erja ta' bejn 50 u 75 
cm2;
- ta' mill-inqas 2.5 mm għal pakketti jew 
kontenituri li l-akbar wiċċ jew tikketta 
tagħhom ikollhom erja ta' iktar minn 75 
cm2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Daqs minimu ta' 3 mm għat-tipa jżid id-daqs tal-pakkett, xi ħaġa li tmur kontra l-objettivi 
ambjentali. Daqs ftit iżgħar huwa biżżejjed għall-parti l-kbira tal-konsumaturi, sakemm jiġu 
applikati kriterji stretti ta' leġibilità.
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Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu ppreżentati 
b'tali mod li jiġi żgurat kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond u li 
jkunu faċilment viżibbli, leġibbli b'mod 
ċar u li ma jkunux jistgħu jitħassru.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
25 ċm2. Jistgħu jiġu adottati 
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10 ċm2. dispożizzjonijiet nazzjonali speċifiċi għal 
imballaġġ jew kontenituri bħal dawn fil-
każ ta' Stati Membri li għandhom iktar 
minn lingwa uffiċjali waħda.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 14(4), fil-każ tal-ippakkjar jew ta’ 
kontenituri li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja 
ta’ inqas minn 25 cm2 d-dettalji biss 
elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), (b), (c), (e) u 
(f) għandhom ikunu obbligatorji fuq il-
pakkett jew it-tikketta. Biex jiġu indirizzati 
problemi ta' leġibilità, id-dettalji 
msemmija fl-Artikolu 9(1) (b) għandhom 
ukoll jiġu pprovduti b’mezzi oħra jew 
għandhom ikunu disponibbli meta 
jitlobhom il-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' ingredjenti għandha dejjem tkun indikata, ikun x'ikun id-daqs tal-pakkett. 
Madankollu, peress li l-applikazzjoni tal-Artikolu 14(4) ma tiggarantixxix l-aħjar leġibilità 
possibbli għall-konsumaturi, l-informazzjoni għandha tingħata wkoll b'mezzi oħra.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-isem ta’ l-ikel għandu jkun l-isem 
ġuridiku tiegħu. Jekk ma jkunx hemm dak 
l-isem, l-isem ta’ l-ikel għandu jkun l-isem 

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

jkun l-isem tradizzjonali tiegħu, jew, jekk 
ma jkollux isem tradizzjonali jew l-isem 
tradizzjonali ma jintużax, għandu jingħata 
l-isem deskrittiv tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 33
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f’unitajiet ta’ likwidu fil-każ tal-likwidi; (a) f’unitajiet ta’ likwidu fil-każ tal-likwidi 
fl-ambitu tat-tifsira tad-Direttiva tal-
Kunsill 85/339/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 
dwar il-kontenituri ta’ likwidi għall-
konsum tal-bniedem1;

__________
1 ĠU L 176, 6.7.1985, p. 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 35
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Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-ammonti ta' xaħam, karboidrati, melħ 
u zokkor;

Or. en

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika 
għall-inbid kif definit fir-Regolament tal-

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

nutrizzjoni għandha tikkonsisti fil-valur 
enerġetiku u fl-ammont ta' karboidrati.

Or. en

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fajber; imħassrin
(g) proteini;

Or. en
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Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) kolesterol;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) id-data tad-durabilità minima;

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-listi fil-paragrafi 1 u 2 jistgħu jiġu 
emendati mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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XI.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett u l-
porzjonijiet ikunu kollha identiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali.

2. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra,
id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni fil-parti viżiva prinċipali tal-
element imsemmi fl-Artikolu 29(1)(a) 
tista' tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali u l-porzjonijiet ikunu 
kollha identiċi. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon biss 
għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

3. L-espressjoni fil-parti viżiva ewlenija 
tal-element imsemmi fl-Artikolu 29(1)(a)
abbażi ta' kull porzjon biss għall-ikel mhux 
imsemmi fil-paragrafu 2 għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3) sa tmiem il-
perjodu ta' tranżizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(2) 
marbuta mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għandhom jiddaħħlu

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(2) 
marbuta mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għandhom jintwerew



PE430.628v01-00 30/48 PA\795698MT.doc

MT

fejn jidhru l-aktar. Huma għandhom jiġu 
preżentati, fejn jixraq, flimkien f’forma 
ċara fl-ordni li ġejja: enerġija, xaħam, 
saturati, karboidrati b'referenza speċifika 
għaż-żokkor, u l-melħ.

fl-istess parti viżiva. Huma għandhom jiġu 
preżentati, fejn jixraq, flimkien f’forma 
ċara fl-ordni li ġejja: enerġija, xaħam, 
saturati, karboidrati b'referenza speċifika 
għaz-zokkor, u l-melħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni u d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni li tirrigwarda l-elementi
msemmija fl-Artikolu 29(2) għandha tidher 
flimkien f’post wieħed u, kif jixraq, fir-
rigward tal-elementi msemmija fl-Artikolu 
29(2), fl-ordni ta’ preżentazzjoni provduta 
fil-Parti Ċ tal-Anness XIII.

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.

Or. en

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 52

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafi 5 u 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jistgħu jintużaw forom jew simboli 
grafiċi għall-preżentazzjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni skond xi 
skema nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44 
dejjem jekk jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali 
li ġejjin.

5. Sa...*, il-Kummissjoni għandha tadotta 
miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli 
għall-forom jew simboli grafiċi għall-
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni 
obbligatorja dwar in-nutrizzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1.

a) dawk il-forom ta’ preżentazzjoni 
m’għandhomx jiżgwidaw lill-konsumatur; 
u
b) għandu jkun hemm evidenza li l-
konsumatur medju jifhem dawk il-forom 
ta’ preżentazzjoni.
6. Ir-regoli marbuta ma' aspetti oħra ta' 
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafu 5, jistgħu jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3). 

Bla ħsara għal dan il-paragrafu, u bil-
kundizzjoni li ma jinħolqux ostakoli 
għall-moviment ħieles tal-prodotti fis-suq 
intern, jistgħu jintużaw forom jew simboli 
grafiċi addizzjonali għall-preżentazzjoni 
tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
skont skema nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 44, sakemm jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti essenzjali.
_____________
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*ĠU: Tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-informazzjoni volontarja 
m'għandhiex tintwera għad-detriment tal-
ispazju li hemm ipprovdut għall-
informazzjoni obbligatorja.

Or. en

Emenda 55

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 56
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 35 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Simbolu komuni ta’ nutrizzjoni pożittiva

1. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi simbolu komuni ta' 
nutrizzjoni pożittiva biex tgħin lill-
konsumaturi jidentifikaw l-għażla li tkun 
aħjar għas-saħħa f'kategoriji ta' ikel.
Dik il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi tissupplimentah, 
għandha tiġi adottata skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 49(3).
2. Ikel eliġibbli li jkollu s-simbolu komuni 
ta' nutrizzjoni pożittiva jrid ikun konformi 
ma' kriterji speċifikati mill-Kummissjoni 
u mal-profili tan-nutrijenti stabbiliti skont 
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l-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-ikel1.  
3. Il-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jiġu stabbiliti filwaqt li jitqiesu 
b'mod partikolari:
(a) il-kompożizzjoni nutrittiva globali tal-
ikel u l-preżenza ta' nutrijenti li ntwera 
xjentifikament li għandhom effett fuq is-
saħħa;
(b) ir-rwol u l-importanza tal-ikel (jew tal-
kategoriji tal-ikel) u l-kontribut tiegħu lid-
dieta tal-popolazzjoni b'mod ġenerali jew, 
skont kif ikun xieraq, ta' ċerti gruppi ta' 
riskju, inklużi t-tfal.
Il-kriterji għandhom ikunu bbażati fuq l-
għarfien xjentifiku dwar id-dieta u n-
nutrizzjoni u r-relazzjoni tagħhom mas-
saħħa. 
Meta tistabbilixxi l-kriterji, il-
Kummissjoni għandha titlob lill-Awtorità 
biex, fi żmien 12-il xahar, tipprovdi l-parir 
xjentifiku rilevanti.
___________

* L-1 ta' Jannar tat-tielet sena wara d-data tal-
adozzjoni ta' dan ir-Regolament.
1 ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Simbolu komuni ta' nutrizzjoni pożittiva jgħin lill-konsumaturi biex jidentifikaw l-għażliet li 
huma aħjar għas-saħħa meta jixtru l-ikel. Ikel tikkettat b'simbolu pożittiv jista' pereżempju 
jkun fih inqas xaħam, zokkor u melħ u iktar fibri tal-ikel minn prodotti tal-ikel tal-istess tip li 
ma jkollhomx is-simbolu. B'simbolu pożittiv il-konsumaturi jistgħu jagħmlu għażla aħjar 
għas-saħħa sempliċement billi jagħtu ħarsa ta' malajr fil-waqt li jkunu qed jixtru.

Emenda 58
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Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar
Il-Prinċipju

L-Istati Membri jistgħu jadottaw biss 
dispożizzjonijiet fil-qasam ta’ l-
informazzjoni dwar l-ikel għall-
konsumatur fejn dan ikun previst b'dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 imħassar
Ħalib u prodotti tal-ħalib

L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri li 
jidderogaw mill-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 
10(2) fil-każ tal-ħalib u tal-prodotti tal-
ħalib preżentati fi fliexken tal-ħġieġ intiżi 
biex jiġu użati mill-ġdid. 
Huma għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk il-miżuri 
minnufih.

Or. en

Emenda 60
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Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn prodotti ta l-ikel huma offruti għall-
bejgħ lill-konsumatur finali jew lil caterers 
tal-massa mingħajr ma jukunu ppakkjati 
bil-lest, jew fejn oġġetti ta' l-ikel jiġu 
ppakkjati fuq il-post fejn jinbiegħu fuq 
talba tal-konsumatur jew ikunu ppakkjati 
bil-lest għall-bejgħ dirett, l-Istati Membri 
jistgħu jadottaw regoli dettaljati dwar il-
mod kif id-dettalji speċifikati fl-Artikolu 9 
u 10 għandhom jintwerew.

1. Fejn prodotti tal-ikel huma offruti għall-
bejgħ lill-konsumatur finali jew lil caterers 
tal-massa mingħajr ma jkunu ppakkjati bil-
lest, jew fejn oġġetti tal-ikel jiġu ppakkjati 
fuq il-post fejn jinbiegħu fuq talba tal-
konsumatur jew ikunu ppakkjati bil-lest 
għall-bejgħ dirett, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw regoli dettaljati dwar il-mod kif 
id-dettalji speċifikati fl-Artikolu 9(1)(a) sa 
(d), (g) u (i) u fl-Artikolu 10 għandhom 
jintwerew.

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jirrikjedux il-forniment ta' wħud mid-
dettalji msemmija fil-paragrafu 1, ħlief 
dawk imsemmija fl-Artikolu 9(1) (c), 
sakemm il-konsumatur jew il-caterers tal-
massa jibqa' jirċievi informazzjoni 
suffiċjenti. 

2. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li d-
dettalji l-oħra speċifikati fl-Artikoli 9 u 10 
jintwerew jew jingħataw, u jistgħu 
jadottaw regoli dettaljati rigward il-mod li 
bih għandhom jintwerew jew jingħataw 
dawk id-dettalji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.
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Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 42 imħassar
Proċedura ta’ notifika

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, 
l-Istat Membru li jqis li hu meħtieġ li tiġi 
adottata l-leġiżlazzjoni ġdida ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel, għandu 
jgħarraf bil-quddiem lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri l-oħra bil-miżuri 
maħsuba u jagħti r-raġunijiet li 
jiġġustifikawhom.
2. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
lill-Kumitat Imwaqqaf dwar il-Proċess ta’ 
l-Ikel u Saħħet l-Annimali mwaqqaf bl-
Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 
178/2002 jekk tqis li dik il-konsultazzjoni 
hi utli jew jekk xi Stat Membru jitlob 
hekk.
3. L-Istat Membru kkonċernat jista’ jieħu 
l-miżuri maħsuba biss tliet xhur wara n-
notifika msemmija fil-paragrafu 1, dejjem 
jekk ma jkunx irċieva opinjoni negattiva 
tal-Kummissjoni.
4. Jekk l-opinjoni tal-Kummissjoni tkun 
negattiva, hi għandha tibda l-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 49(2) qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu ta' tliet xhur sabiex 
tiddetermina jekk il-miżuri maħsuba 
jistgħux jiġu implimentati. Il-
Kummissjoni tista’ titlob li jsiru ċerti 
emendi għall-miżuri maħsuba. L-Istat 
Membru kkonċernat jista' jieħu l-miżuri 
previsti biss wara li l-Kummissjoni tkun 
adottat id-deċiżjoni finali tagħha.
5. Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 
1998 li tistipula proċedura għall-għoti ta’ 
informazzjoni fil-qasam ta’ l-istandards u 
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r-regolamenti tekniċi m’għandhiex 
tapplika għall-miżuri li jaqgħu fi ħdan il-
proċedura ta' notifika speċifikata fil-
paragrafi 1 sa 4.

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43 imħassar
Regoli dettaljati

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

Or. en

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Skemi Nazzjonali

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

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45 imħassar
Pre¿unzjoni tal-konformità

1. Kull informazzjoni dwar l-ikel mogħtija 
b’konformità ma’ skema nazzjonali 
għandha tgawdi minn pre¿unzjoni ta' 
konformità mar-rekwi¿iti essenzjali 
msemmija fl-Artikolu 44(1) u (2).

2. L-applikazzjoni nazzjonali ma 
għandhomx jagħtu lok għal ostakli għall-
moviment ħieles tal-prodotti.

Or. en
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46 imħassar
Mi¿uri tal-Komunità

1. Jekk il-Kummissjoni tqis li skema 
nazzjonali mhijiex f'konformità mad-
dispo¿izzjonijiet ta' dan ir-Regolament, 
tista' tadotta deċi¿joni, wara li tkun 
informat lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 49(1), li tirrikjedi Stat Membru 
sabiex jirrevoka jew jemenda dik l-iskema 
nazzjonali.

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni dwar id-dispożizjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 44(1) u (2). Dawk 
il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. en

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 47 imħassar
Regoli ta' implimentazzjoni

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

Or. en

Emenda 68

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 69

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel imqiegħed fis-suq qabel id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament li ma 
jkunx konformi ma’ dan ir-Regolament 
jista’ jiġi kkummerċjalizzat sakemm l-
istokkijiet kollha jkunu ġew eżawriti.

Or. en
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Emenda 70

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

'Superfiċi 
trattata'

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 72
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Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 73

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- zokkor;

Or. en

Emenda 74

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

- ikel f’pakketti jew f’kontenituri li l-akbar 
wiċċ tagħhom, jew, fil-każ ta’ fliexken, l-
akbar tikketta tagħhom, għandha erja ta’ 
inqas minn 25 ċm2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ċerti setturi, partikolarment l-ispirti, il-bejgħ ta’ fliexken żgħar, tipikament dawk ta’ 5cl, 
huwa mifrux. Hu xieraq, minħabba d-daqs żgħir tagħhom u l-irwol tagħhom bħala kampjuni 
għat-tidwiq, li dawn ukoll jibbenefikaw minn din l-eżenzjoni minn ċerti rekwiżiti tat-tikkettar.  
Madankollu, il-fliexken ma tantx jistgħu jitkejlu faċilment biex tiġi ddeterminata l-erja tal-
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akbar wiċċ tagħhom. Għaldaqstant huwa aktar sempliċi, mhux l-inqas għall-awtoritajiet tal-
infurzar, li l-fattur determinanti għall-eżenzjoni jkun il-qies massimu tat-tikketta.

Emenda 75

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- chewing gum;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 76

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 77

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘Żejt’, flimkien ma’ 1. ‘Żejt’, flimkien ma’
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jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, skond kif xiraq, jew

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

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

indikazzjoni tal-oriġini veġetali jew mill-
annimali tagħhom.

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

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

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

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

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

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

indikazzjoni tal-oriġini veġetali jew mill-
annimali tagħhom.

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 78

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 79

Proposta għal regolament
Anness VIII – punt 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

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


