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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-objettivi tal-proposta

Il-proposta tal-Kummissjoni tirrevedi r-regoli dwar il-prodotti tal-ikel għal użu ta' nutriment 
partikolari, kif stabbiliti fid-Direttiva 2009/39/KE u l-atti implimentattivi tagħha.  Wara aktar 
minn tletin sena ta' applikazzjoni, id-dispożizzjonijiet sostantivi tad-Direttivi m'għadhomx 
jirrispondu għall-ħtiġijiet tal-konsumaturi u għall-aħħar żviluppi tas-suq. Minbarra dan, id-
diskussjonijiet mal-Istati Membri u ma' dawk kollha interessati wrew diffikultajiet fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas, partikolarment rigward partijiet aktar reċenti tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, bħar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-
nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel u r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta'
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi. 

Il-Kummissjoni tipproponi li tirrevedi d-Direttiva Qafas billi tabolixxi r-regoli ġenerali dwar 
l-ikel djetetiku, iżda li żżomm xi wħud mir-regoli għal ikel speċifiku li ġew adottati skont il-
Qafas. 

Kummenti ġenerali 

Ir-Rapporteur tal-opinjoni tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni u tappoġġa l-istrateġija ġenerali, 
filwaqt li żżomm id-Direttivi vertikali dwar il-formuli tat-trabi, l-ikel tat-trabi u l-ikel għal 
skopijiet mediċi skont id-Direttiva Qafas il-ġdida, li tipprovdi livell għoli ta' protezzjoni għall-
grupp ta' konsumaturi vulnerabbli, u tabbanduna l-kunċett tal-ikel djetetiku, li jista' jiżgwida 
lill-konsumaturi u jwassal għal frammentazzjoni tas-suq.

Ir-Rapporteur tantiċipa li s-simplifikazzjoni proposta tal-qafas legali eżistenti se tnaqqas il-piż 
amministrattiv fuq il-kumpaniji, speċjalment fuq l-intrapriżi żgħar u medji, u se tkompli 
tistimula l-moviment ħieles ta' dawn il-prodotti.   Hija tistenna li r-riforma se trawwem l-
innovazzjoni f'dan il-qasam tas-settur tal-ikel, li huwa wieħed mill-aktar kompetittivi fl-
industrija Ewropea.

Glutina

Il-Kummissjoni tipproponi li l-ikel għal persuni li jbatu bil-marda celiac jitqies bħala ikel 
normali u tipproponi l-irtirar tar-Regolament (KE) Nru 41/2009.  Minflok, il-proposta tal-
Kummissjoni tissuġġerixxi r-regolazzjoni ta' dan it-tip ta' ikel speċifiku skont ir-Regolament 
dwar Indikazzjonijiet dwar in-Nutrizzjoni u dwar is-Saħħa. Ir-Rapporteur tirrealizza l-
importanza tas-suġġett u tikkunsidra li jkun aktar xieraq jekk din il-kategorija ta' ikel tiġi 
rregolata skont ir-Regolament il-ġdid dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi, filwaqt li jinżammu l-kundizzjonijiet eżistenti rigward il-kompożizzjoni u t-
tikettar tal-prodotti, u għalhekk l-istess standard ta' protezzjoni tas-saħħa bħal dak attwali. 

Ħalib maħsub għat-tfal żgħar

L-hekk imsejjaħ "ħalib biex jikbru" huwa mmirat lejn tfal żgħar fil-faxxa tal-età ta' bejn is-
sena u t-tliet snin u jikkostitwixxi suq dejjem jikber fl-Istati Uniti.  Ma ġiet stabbilita l-ebda 
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regola sostantiva speċifika għal dawn il-prodotti, li fil-preżent kultant, imma mhux dejjem, 
jiġu notifikati lill-awtoritajiet nazzjonali skont id-Direttiva Qafas 2009/39/KE bħala "ikel għal 
użu ta' nutriment partikolari". Ir-Rapporteur tappoġġa l-Kummissjoni fil-proposta tagħha li 
dan il-ħalib jiġi regolat biss skont ir-Regolament dwar Indikazzjonijiet dwar in-Nutrizzjoni u 
dwar is-Saħħa, iżda jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-pertinenza tad-dispożizzjonijiet 
speċjali rigward il-kompożizzjoni u t-tikettar ta' ħalib bħal dan.

Ikel għall-isportivi

Fil-preżent, ma jeżistux regoli speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u t-tikettar tal-ikel għall-
isportivi. Illum, dan l-ikel huwa meqjus bħala "ikel djetetiku"; Il-Kummissjoni tagħraf li 
direttiva speċifika tista' xxekkel l-innovazzjoni fis-settur, u tipproponi li din il-kategorija ta' 
ikel tiġi inkluża fir-Regolament dwar Indikazzjonijiet dwar in-Nutrizzjoni u dwar is-Saħħa. Ir-
Rapporteur tappoġġa bis-sħiħ l-istrateġija tal-Kummissjoni, peress li dan ħa jagħti 
definittivament aktar ċarezza legali u jinforza l-għarfien u l-protezzjoni tal-konsumaturi.

Ikel għat-tnaqqis fil-piż u dieti bi ftit kaloriji (VLCDs)

Ir-Rapporteur jaqsam l-opinjoni tal-Kummissjoni li d-Direttiva 96/8/KE dwar l-ikel għat-
tnaqqis fil-piż għandha titħassar, u li l-istess regoli sostantivi għandhom jinżammu skont ir-
Regolament dwar Indikazzjonijiet dwar in-Nutrizzjoni u dwar is-Saħħa. 

Rigward ir-riskji għas-saħħa li dawn jinvolvu, ir-Rapporteur hija mħassba li fil-preżent 
m'hemmx regoli speċifiċi fuq il-livell tal-UE dwar il-kompożizzjoni, it-tikettar u l-użu tal-
hekk imsemmija dieti bi ftit kaloriji ("VLCDs"), li jikkorrispondu mas-sostituzzjoni tad-dieta 
sħiħa taħt it-800 kcal. Il-VLCDs għandhom ikunu disponibbli biss taħt superviżjoni medika u 
għandhom jiġu regolati biss skont id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE dwar l-ikel 
dietetiku għal skopijiet mediċi speċjali. Għandu jkun hemm klawsola ta' non-parteċipazzjoni 
għal Stati Membri li mhux lesti jaċċettaw dawn il-prodotti fit-territorju tagħhom.

Atti delegati

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tistabbilixxi, permezz ta' atti delegati, regoli 
rigward il-kompożizzjoni speċifika u r-rekwiżiti dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel 
maħsub għal trabi u tfal żgħar u l-ikel għal skopijiet mediċi. Iżda r-Rapporteur ma taqbilx li l-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li temenda d-definizzjonijiet ta' 'formuli tat-trabi', 
'ikel għat-trabi', 'ikel għal skopijiet mediċi speċjali', eċċ., peress li dawn jikkonċernaw 
elementi essenzjali tal-att leġiżlattiv bażiku u għalhekk għandhom jibqgħu fis-setgħa tal-
leġiżlatur. 

Innovazzjoni

Meta tqis il-progress tekniku u xjentifiku relevanti, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
taġġorna fi żmien qasir l-atti delegati li ġew adottati skont dan ir-Regolament.  Dan għandu 
irawwem l-innovazzjoni fis-settur konċernat.
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EMENDI

Il-Kumitat dwar is-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi 
li jmiss fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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-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. It-
titjib fl-armonizzazzjoni tar-regoli se 
jistimula l-moviment ħieles tal-prodotti u 
jikkontribwixxi, għalhekk, biex jiġi liberat 
il-potenzjal veru tas-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 2

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 li jkun imfassal għal sforzi 
muskolari intensi, ma setgħet tintlaħaq 
ebda konklużjoni ta’ suċċess b’rabta 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-
ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi, 
ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni ta’ 
suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
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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.

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. 
Fir-rigward tat-titjib fil-funzjonament tas-
suq intern u tat-titjib fil-protezzjoni tal-
konsumatur, filwaqt li jistimula l-
innovazzjoni, 'l-ikel għall-isportivi' 
għandu, għalhekk, jiġi regolat biss 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 jkun konformi mar-rekwiżiti 
tiegħu.  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 404, 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'L-ikel għall-isportivi' huwa fil-preżent meqjus bħala "ikel għal skopijiet nutrizzjonali 
partikolari". Madankollu, ma ġew mnedija l-ebda rekwiżiti ta' kompożizzjoni u ta' tikettar 
għalih fuq il-livell tal-UE, u s-sistema ta' notifika tirriżulta f'piż amministrattiv kbir u 
kundizzjoni inekwa tas-suq fl-UE.  Sabiex irawwem l-innovazzjoni u jikkontribwixxi għal suq 
intern li jiffunzjona tajjeb, 'l-ikel għall-isportivi' għandu jiġi regolat biss skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1924/2006. Ladarba indikazzjoni dwar nutrizzjoni jew saħħa tiġi awtorizzata mill-
EFSA, din tista' tintuża minn kumpaniji oħra (partikolarment intrapriżi żgħar u medji).  
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm il-ħtieġa, għalhekk, li jiġu evitati 
d-differenzi fl-interpretazzjoni u fil-mod 
kif jiġu trattati d-diffikultajiet tal-Istati 
Membri u tal-operaturi meta jikkombinaw 
il-leġiżlazzjonijiet differenti dwar it-tipi ta' 
ikel, billi jiġi simplifikat l-ambjent 
regolatorju; Dan jiżgura li prodotti simili 
jiġu trattati bl-istess mod fl-Unjoni kollha 
u li jinħolqu kundizzjonijiet aktar ugwali 
għall-operaturi kollha fis-swieq interni 
kollha, speċjalment l-intrapriżi żgħar u 
medji 

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ir-rekwiżiti ġenerali tat-tikkettar huma 
stabbiliti fid-Direttiva 2000/13/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni 
ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u 
riklamar ta’ oġġetti tal-ikel1. Dawk ir-
rekwiżiti ġenerali tat-tikkettar għandhom, 
bħala regola ġenerali, japplikaw għall-
kategoriji tal-ikel koperti minn dan ir-
Regolament. Madankollu, dan ir-
Regolament għandu jipprovdi wkoll 
rekwiżiti addizzjonali għal, jew derogi 
minn, dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2000/13/KE, fejn hu meħtieġ, 
sabiex jilħaq l-għanijiet speċifiċi ta’ dan ir-
Regolament.

(18) Ir-rekwiżiti ġenerali tat-tikkettar huma 
stabbiliti fir-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.  Dawk ir-rekwiżiti ġenerali 
tat-tikkettar għandhom, bħala regola 
ġenerali, japplikaw għall-kategoriji tal-ikel 
koperti minn dan ir-Regolament. 
Madankollu, dan ir-Regolament għandu 
jipprovdi wkoll rekwiżiti addizzjonali 
għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011, jew derogi minnu, 
fejn hu meħtieġ, sabiex jintlaħqu l-
għanijiet speċifiċi ta’ dan ir-Regolament.
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____________________ ____________________

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa mill-adozzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar l-ikel intiż għat-trabi u 
t-tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi speċjali, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta' liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x'jaqsmu ma' tikettar, preżentazzjoni u riklamar ta' oġġetti tal-ikel, ġiet 
sostitwita bir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi. 

Emenda 5

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-

(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. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
adegwati waqt il-ħidma preparatorja, 
inkluż fuq livell ta’ esperti. Waqt it-tħejjija 
u t-tfassil ta’ atti delegati, il-Kummissjoni, 
għandha tiggarantixxi trażmissjoni 
simultanja, fil-ħin u adegwata ta' 
dokumenti rilevanti għall-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.
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adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata 
lill-Kummissjoni. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati waqt il-ħidma 
preparatorja, inkluż fuq livell ta’ esperti. 
Waqt it-tħejjija u t-tfassil ta’ atti delegati, 
il-Kummissjoni, għandha tiggarantixxi 
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u adegwata 
ta' dokumenti rilevanti għall-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Skont l-Artikolu 290 tat-TFUE, "att leġiżlattiv jista' jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex tissupplimenta jew temenda 
ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv".  L-adattament tad-definizzjonijiet, 
madankollu, jirrigwarda element essenzjali tal-att leġiżlattiv u m'għandux ikun is-suġġett ta' 
delega lill-Kummissjoni. Ara wkoll ir-Rapporteur għall-emenda tal-Opinjoni tal-Artikolu 2(3) 
tal-proposta.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tqis il-progress tekniku u xjentifiku 
relevanti, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li taġġorna l-atti delegati li ġew 
adottati skont dan ir-Regolament.  Dan 
għandu irawwem l-innovazzjoni fis-settur 
tal-ikel intiż għat-trabi u t-tfal żgħar u l-
ikel għal skopijiet mediċi speċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-Rapporteur tal-opinjoni tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni biex tintroduċi proċedura 
innovattiva aktar simplifikata, li tippermetti l-aġġornament tal-atti delegati relevanti fil-każ li 
l-progress tekniku u xjentifiku jintwera minn operatur tas-suq.
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Emenda 7

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. 
Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar 
l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi li ġie adottat reċentement, 
jipprovdi għall-adozzjoni mill-
Kummissjoni ta' atti ta' implimentazzjoni 
li jirregolaw informazzjoni volontarja 
dwar il-preżenza possibbli u mhux 
intenzjonata fl-ikel ta' sustanza li 
tikkawża allerġiji jew intolleranzi.  Għal 
raġunijiet ta' koerenza u simplifikazzjoni 
tal-qafas legali, il-Kummissjoni għandha 
tingħata mandat skont ir-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 biex tadotta wkoll 
atti ta' implimentazzjoni li jirregolaw l-
informazzjoni volontarja dwar in-nuqqas 
jew il-preżenza mnaqqsa fl-ikel ta' 
sustanzi li jikkawżaw intolleranzi, bħall-
glutina u l-lattożju, u biex jitħassar ir-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 
41/2009. Huwa meħtieġ li r-Regolament 
dwar l-għoti tal-informazzjoni dwar l-ikel 
lill-konsumaturi (FIC) jiġi emendat għal 
dan il-għan u li d-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni meħtieġa jiġu adottati 
mill-Kummissjoni qabel id-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament. L-att ta' 
implimentazzjoni konċernat għandu 
jżomm id-dikjarazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b'livell baxx ta' glutina' fuq l-
ikel u l-kundizzjonijiet tal-użu assoċjati 
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magħhom kif jinsabu regolati fil-preżent 
skont ir-Regolament (UE) Nru 41/2009, u 
jipprovdu, għalhekk, l-istess livell ta' 
protezzjoni għall-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li l-ikel għal persuni li jbatu bil-marda celiac jitqies bħala ikel 
normali, li jitħassar ir-Regolament (KE) Nru 41/2009 rigward il-kompożizzjoni u t-tikettar 
tal-ikel adattat għal persuni intolleranti għall-glutina u biex jiġu regolati d-dikjarazzjonijiet 
konċernati, skont ir-Regolament dwar l-Indikazzjonijiet. Ir-Rapporteur tal-opinjoni, 
madankollu, jippreferi jirregola d-dikjarazzjonijiet 'mingħajr glutina' u 'b'livell baxx ta' 
glutina' skont ir-Regolament dwar l-informazzjoni dwar l-ikel għall-konsumaturi, li diġà 
jipprovdi biex jiġu adottati regoli speċifiċi biex jindikaw il-preżenza ta' sustanzi li jikkawżaw 
allerġiji jew intolleranzi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attwalment, fuq livell tal-UE, m'hemmx 
regoli speċifiċi li jarmonizzaw il-
kompożizzjoni, it-tikettar u l-użu ta' 'ħalib 
intiż għal 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 partikolarment 
nutrittivi' skont id-Direttiva Qafas, filwaqt 
li oħrajn mhumiex. Minbarra dan, filwaqt 
li bosta minn dan il-ħalib qed jiġi 
kummerċjalizzat bħala 'ħalib għal waqt li 
t-tfal jikbru', hemm nuqqas ta' evidenza 
xjentifika tajba li turi l-valur miżjud għas-
saħħa jew nutrizzjonali ta' dan il-ħalib 
fuq il-ħalib normali. Din is-sitwazzjoni 
tikkawża ostakli għall-funzjonament tas-
suq intern u tinvolvi livelli inekwi tal-
protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni 
kollha. Sabiex din is-sitwazzjoni tiġi 
rimedjata, 'ħalib intiż għal tfal żgħar' 
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għandu jiġi regolat biss bir-Regolament 
(KE) Nru 1924/2006 u f’konformità mar-
rekwiżiti msemmija. Minbarra dan, il-
Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Awtorità Ewropea għas-
Sikurezza tal-Ikel, tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar kemm huma rakkomandabbli  
dispożizzjonijiet speċjali rigward il-
kompożizzjoni u t-tikettar tal-ħalib intiż 
għat-tfal żgħar, u tipproponi miżuri skont 
il-każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent 'ħalib maħsub għat-tfal żgħar' mhux qed jiġi regolat skont id-Direttiva tal-
Kummissjoni 2006/141/KE jew skont id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE. Sabiex 
jiżgura livell għoli ta' protezzjoni għal grupp partikolarment vulnerabbli ta' konsumaturi, 
huwa ta' importanza kbira li dawn il-prodotti jiġu regolati skont ir-Regolament (KE) Nru 
1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel. Dan jista' 
jiżgura wkoll funzjonament aktar effikaċi tas-suq intern f'każ ta' dan il-ħalib. Minbarra dan, 
il-Kummissjoni għandha teżamina l-ħtieġa għal regoli speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u t-
tikettar ta' dan il-ħalib.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 27 b ġdida

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-preżent m'hemmx regoli speċifiċi fuq 
il-livell tal-UE dwar il-kompożizzjoni, it-
tikettar u l-użu tal-hekk imsejħa "Dieti 
b'Kaloriji Baxxi Ħafna" (minn hawn 'il 
quddiem "VLCDs") li jikkorrispondu ma' 
sostituzzjonijiet kompluti tad-dieta inqas 
minn 800 kcal. Fir-rigward tar-riskji tas-
saħħa li huma jinvolvu, il-VLCDs 
għandhom ikunu disponibbli taħt 
superviżjoni medika biss u għandhom jiġu 
regolati skont id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/21/KE.   Minkejja dan, 
l-Istati Membri għandhom jingħataw l-
għażla li ma jippermettux il-VLCDs fit-
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territorju tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra bħala sostituzzjonijiet tal-ikel ta' 200-400kcal u sostituzzjonijiet kompluti tad-dieta 
(dieta bi ftit kaloriji jew "LCD's") ta' 800-1200 kcal, fil-preżent m'hemmx regoli speċifiċi fuq 
il-livell tal-UE dwar il-kompożizzjoni, it-tikettar u l-użu tal-VLCDs. Billi l-kategoriji 
preċedenti għandhom għalhekk jiġu regolati skont ir-Regolament dwar Indikazzjonijiet dwar 
in-Nutrizzjoni u dwar is-Saħħa, il-VLCDs għandhom jiġu regolati skont id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/21/KE dwar ikel djetetiku għal skopijiet mediċi speċjali, minħabba r-riskji 
għas-saħħa li huma jinvolvu. Minkejja dan, l-Istati Membri għandhom iżommu l-possibilità li 
jipprojbixxu l-VLCDs mit-territorju tagħhom.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 27c ġdida

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27c) Skont ir-Regolament (KE) 882/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali 
mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni 
tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, 
mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli tal-
welfare tal-annimali1, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu spezzjonijiet dwar il-
konformità tal-impriżi ma' dan ir-
Regolament u dwar l-atti delegati li jiġu 
adottati skont dan ir-Regolament, skont 
approċċ abbażi tar-riskju.
____________________

1 ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-definizzjonijiet ta’ 'tikkettar' u 
'prodotti tal-ikel ippakkjati' fil-punti (a) u 
(b) tal-Artikolu 1(3) tad-
Direttiva 2000/13/KE

(b) id-definizzjonijiet ta’ 'ikel ippakkjat' u 
'tikettar' fil-punti (e) u (j) tal-Artikolu 2(2)
tar-Regolament (KE) Nru 1169/2011; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allinjament mar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 li ġie adottat riċentement dwar l-għoti 
ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jissostitwixxi d-Direttiva 2000/13/KE.

Emenda 12

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

Ġustifikazzjoni
Skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, "att leġiżlattiv 
jista' jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni 
ġenerali sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv".  
L-adattament tad-definizzjonijiet, madankollu, jirrigwarda element essenzjali tal-att 
leġiżlattiv u m'għandux ikun is-suġġett ta' delega lill-Kummissjoni.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel ippakkjat minn qabel Ma japplikax għall-verżjoni Maltija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mar-Regolament (UE) Nru 1169/2011, adottat reċentement .

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) għandu 
jkun awtorizzat biss fis-suq bl-imnut 
f’għamla ta’ ikel ippakkjat minn qabel.

Ma japplikax għall-verżjoni Maltija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mar-Regolament (UE) Nru 1169/2011, li ġie adottat reċentement .

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Ħalib maħsub għat-tfal żgħar

Sal-1 ta' Lulju 2014, il-Kummissjoni 
għandha, wara li tikkonsulta mal-
Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-
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Ikel, tippreżenta lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill rapport dwar kemm ikun 
rakkomandabbli  li jkun hemm 
dispożizzjonijiet speċjali rigward il-
kompożizzjoni u t-tikettar 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-tikettar tal-ħalib 
maħsub għal tfal żgħar; 
(b) tippreżenta, skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 114 TFUE, kull 
proposta adegwata għal emendi għal dan 
ir-Regolament;  
u 
temenda l-atti delegati relevanti biex 
tinkludi d-dispożizzjonijiet speċjali 
konċernati, skont l-Artikolu 15. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa jidhru li jiddubitaw il-valur miżjud tal-hekk imsejjaħ
'ħalib għal waqt li t-tfal jikbru' jew 'ħalib għat-tfal ċkejknin', u/jew jikkunsidrawh bħala rikk 
wisq fiz-zokkor, togħmiet ("flavours") jew minerali, filwaqt li numru żgħir ta' assoċjazzjonijiet 
ta' professjonisti tas-saħħa appoġġaw il-konsum ta' dan il-ħalib bħala parti mid-dieta ta' 
kuljum tat-tfal ċkejknin. Ikun utli, għalhekk, li jkun hemm l-opinjoni xjentifika tal-EFSA dwar 
il-pertinenza li jiġu inklużi rekwiżi kompożizzjonali u ta' tikettar speċifiċi għal dan il-ħalib, fl-
atti delegati tal-Kummissjoni dwar il-formula tal-prosegwiment jew l-ikel tat-trabi. 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Repetizzjoni mhux meħtieġa tal-Artikoli 7 u 9.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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:

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 atti
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. en

Ġustifikazzjoni

'Atti delegati' huwa t-test standard li kien hemm qbil dwaru li għandu jintuża 
f'dispożizzjonijiet ta' dan it-tip.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Suġġett għar-rekwiżiti tal-Artikoli 7 u 9 
u billi jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku rilevanti, il-Kummissjoni 
għandha taġġorna r-Regolamenti delegati 
msemmija fil-paragrafu 2 bi qbil mal-
Artikolu 15. 

3. Suġġett għar-rekwiżiti tal-Artikoli 7 u 9 
u billi jitqies il-progress tekniku u 
xjentifiku rilevanti, il-Kummissjoni 
għandha taġġorna l-atti delegati msemmija 
fil-paragrafu 2 bi qbil mal-Artikolu 15.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

'Atti delegati' huwa t-test standard li kien hemm qbil dwaru li għandu jintuża 
f'dispożizzjonijiet ta' dan it-tip.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1169/2011
L-Artikolu 36, paragrafu 3, punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a (ġdid) 
Emenda għar-Regolament (UE) Nru 

1169/2011
Fl-Artikolu 36, paragrafu 3 tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011, 
jiddaħħal il-punt li ġej: 
"(aa) informazzjoni dwar l-assenza 
possibbli jew il-preżenza mnaqqsa fl-ikel 
ta' sustanzi li jistgħu jikkawżaw 
intolleranzi bħall-glutina u l-lattożju;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li l-ikel għal persuni li jbatu bil-marda celiac jitqies bħala ikel 
normali, li jitħassar ir-Regolament (KE) Nru 41/2009 rigward il-kompożizzjoni u t-tikettar 
tal-ikel adattat għal persuni intolleranti għall-glutina u biex jiġu regolati d-dikjarazzjonijiet 
konċernati, skont ir-Regolament dwar l-Indikazzjonijiet. Ir-Rapporteur tal-opinjoni jippreferi 
jirregola d-dikjarazzjonijiet 'mingħajr glutina' u 'b'livell baxx ta' glutina' skont ir-Regolament 
dwar l-informazzjoni dwar l-ikel għall-konsumaturi, li diġà jipprovdi biex jiġu adottati regoli 
speċifiċi biex jindikaw il-preżenza ta' sustanzi li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi.


