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Emenda 21

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 168(4) u l-
Artikolu 169(3) tiegħu,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa għaċ-ċittadini tal-UE f'każ ta' 
kontaminazzjoni radjuattiva u sabiex l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament tingħata leġittimità 
demokratika, il-bażi legali għandha tinbidel taħt it-Trattat ta' Lisbona sabiex il-Parlament 
Ewropew ikun involut fit-teħid ta' deċiżjonijiet fir-rigward ta' regolament li potenzjalment 
jaffettwa s-saħħa pubblika. Din il-proposta hija biex jiġu kkunsidrati s-saħħa pubblika 
(Artikolu 168) u l-protezzjoni tal-konsumatur (Artikolu 169(1)).

Emenda 22
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 168(4)(b) 
tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 168(4)(b) tat-TFUE jippermetti l-adozzjoni ta' miżuri fil-qasam fitosanitarju L-
għan ta' dan ir-regolament huwa li jistabbilixxi livelli massimi accettabili ta' kontaminazzjoni 
radjuattiva tal-prodotti tal-ikel u l-għalf wara inċident jew emerġenza nukleari, billi d-
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Direttiva tal-Kunisll 96/29/Euratom, ibbażata fuq l-Artikolu 31 EA, jiffoka fuq il-grupp ta' 
persuni li jafu jkunu soġġetti għal kontaminazzjoni radjuattiva possibbli. Ir-referenza għat-
Trattat Euratom għalhekk mhijiex xierqa minħabba li l-iskop ewlieni tar-regolament huwa l-
protezzjoni tas-saħħa pubblika, li hija qasam irregolat bl-Artikolu 168 TFUE.

Emenda 23

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 2(b) tat-Trattat il-Kunsill 
jistabbilixxi standards uniformi ta’ 
sigurtà biex iħarsu s-saħħa tal-ħaddiema 
u tal-pubbliku ġenerali, u biex jassigura li 
dawn ikunu applikati, kif hemm stabbilit 
ukoll fit-Titolu Tnejn, Kapitolu III, tat-
Trattat.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-artikolu tal-Euratom mhijiex neċessarja fid-dawl tal-adozzjoni tad-
Direttiva 96/29/Euratom, li tistipola dawn l-istandards u li tissemma fil-Premessa 3. Ir-
referenza għall-protezzjoni tas-saħħa u għat-Trattat ta' Lisbona tissostitwixxi din il-premessa.

Emenda 24
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 2(b) tat-Trattat il-Kunsill 
jistabbilixxi standards uniformi ta’ sigurtà 
biex iħarsu s-saħħa tal-ħaddiema u tal-
pubbliku ġenerali, u biex jassigura li dawn 
ikunu applikati, kif hemm stabbilit ukoll 

(2) L-Artikolu 2(b) tat-Trattat Euratom il-
Kunsill jistabbilixxi standards uniformi ta’ 
sigurtà biex iħarsu s-saħħa tal-ħaddiema u 
tal-pubbliku ġenerali, u biex jassigura li 
dawn ikunu applikati, kif hemm stabbilit 
ukoll fit-Titolu Tnejn, Kapitolu III, tat-
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fit-Titolu Tnejn, Kapitolu III, tat-Trattat. Trattat Euratom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarezza: Sabiex ma jiġix interpretat bħala "It-Trattat dwar l-UE" – u tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ulterjuri ta' dan ir-Regolament.

Emenda 25

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) B'konformità mal-Artikolu 168 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, għandu jiġi żgurat livell għoli 
ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-attivitajiet kollha tal-UE.

Or. fr

Emenda 26
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Wara l-inċident tal-istazzjon tal-
enerġija nukleari ta’ Chernobyl fis-
26 ta’ April 1986, kwantità konsiderevoli 
ta’ materjali radjoattivi ħarġet fl-atmosfera, 
li kkontaminat ikel u għalf f’ħafna pajjiżi 
Ewropej f’livelli sinifikanti fil-qasam tas-
saħħa.

(4) Wara l-inċident tal-istazzjon tal-
enerġija nukleari ta’ Chernobyl fis-
26 ta’ April 1986, kwantità konsiderevoli 
ta’ materjali radjoattivi ħarġet fl-atmosfera, 
li kkontaminat ikel u għalf f’ħafna pajjiżi 
Ewropej f’livelli sinifikanti fil-qasam tas-
saħħa; il-ħamrija ġiet ikkontaminata 
wkoll b'partikoli radjuattivi, u dan żieda 
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ir-radjuattività tal-oġġetti tal-ikel forestali 
u agrikoli miksuba miż-żoni affettwati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-effett tal-kontaminazzjoni b'sustanzi radjuattivi jista' jkun indirett u jista' jseħħ wara żmien 
twil (saħansitra wara ħafna snin).

Emenda 27

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Jeħtieġ li titwaqqaf sistema li 
tippermetti lill-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika, wara inċident nukleari 
jew f’kull każ ieħor ta’ emerġenza 
radjoloġika li jista’ jwassal jew li jkun 
wassal għal kontaminazzjoni radjoattiva 
sinifikanti ta’ ikel u għalf, li tistabbilixxi 
livelli massimi permissibli ta’ 
kontaminazjoni radjoattiva għall-ħarsien 
tan-nies.

(6) Jeħtieġ li titwaqqaf sistema li 
tippermetti lill-Unjoni Ewropea, wara 
inċident nukleari jew f’kull każ ieħor ta’ 
emerġenza radjoloġika li jista’ jwassal jew 
li jkun wassal għal kontaminazzjoni 
radjoattiva sinifikanti ta’ ikel u għalf, li 
tistabbilixxi livelli massimi permissibli ta’ 
kontaminazjoni radjoattiva sabiex jiġi 
garantit livell għoli ta' protezzjoni tas-
saħħa pubblika.

Or. fr

Emenda 28
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Abbażi tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, 
u b'konformità mal-Artikoli 4 u 9 tiegħu, 
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il-Kummissjoni għandha tappoġġa riċerka 
dwar il-perikli tal-kontaminazzjoni tal-
oġġetti tal-ikel u l-għalf b'iżotopi 
radjuattivi u l-effetti tar-radjazzjoni 
jonizzanti (eż. r-raġġi gamma) użati għall-
isterilizzazzjoni fuq il-kwalità ta' dawn il-
prodotti mil-lat ta' riskju kimiku u 
radjoloġiku.  

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-oġġetti tal-ikel u l-għalf, skont x'tip ikunu, jiġu kkontaminati b'iżotopi radjuattivi b'modijiet 
differenti, eż. skont jekk jiffurmawx parti mis-sistema tal-għeruq jew iz-zokk, il-weraq jew il-
fjuri. Il-kompożizzjoni kimika wkoll tista' tinbidel bl-influwenza tar-radjazzjoni jonizzanti, u 
dan jista' jkollu effett negattiv fuq il-kwalità tal-oġġetti tal-ikel u l-għalf.

Emenda 29
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 6 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Is-sikurezza radjoloġika tal-oġġetti 
tal-ikel u l-għalf ma tistax tkun is-suġġett 
ta' brevetti li jipprevjenu l-użu tat-
teknoloġiji ta' salvagwardja adegwati bla 
ma jinxtraw id-drittijiet b'liċenzja.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji innovattivi li jnaqqsu l-kontaminazzjoni ta' oġġetti tal-ikel u għalf mis-sustanzi 
radjuattivi m'għandhomx jiġu monopolizzati.uattivi m'għandhomx jiġu monopolizzati.

Emenda 30

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Kummissjoni għandha tadotta
minnufih, jekk ikun meħtieġ skond iċ-
ċirkostanzi, Regolament li jagħmel
applikabbli livelli massimi permissibbli 
stabbiliti minn qabel.

(8) F'każ ta' inċident nukleari jew 
emerġenza radjuloġika, il-Kummissjoni 
trid tagħmel applikabbli minnufih il-livelli
massimi permissibbli stabbiliti minn qabel 
u tikkomunikahom lill-pubbliku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M'hemmx għalfejn jiġi adottat regolament separate. Dan ir-Regolament għandu japplika 
direttament.

Emenda 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Kummissjoni għandha tingħata l-
kompetenza li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE fir-rigward tal-
adattazzjoni għall-progress tekniku tal-
livelli massimi permessi ta' 
kontaminazzjoni radjoattiva (annessi I u 
III), u tal-lista ta’ prodotti tal-ikel ta’ 
importanza minuri (Anness II). Hu ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-
livell tal-EFSA u ta’ esperti oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa mistenni li l-esperti mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) jkunu iktar 
esperjenzati fir-rigward ta' din il-kwistjoni minħabba li ilhom jaħdmu fuqha għal dawn l-
aħħar 7-8 snin (minn meta inħolqot l-EFSA).
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Emenda 32

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Skond informazzjoni disponibbli fil-
qasam tal-protezzjoni mir-radjazzjoni, 
livelli derivati ta’ referenza kienu ġew 
stabbiliti u dawn il-livelli jistgħu jintużaw 
bħala bażi biex ikunu stabbiliti livelli 
massimi permissibli ta’ kontaminazzjoni 
radjoattiva li għandhom ikunu applikati 
minnufih wara inċident nukleari jew f’kull 
każ ieħor ta’ emerġenza radjoloġika li jista’ 
jwassal jew li jkun wassal għal 
kontaminazjoni radjoattiva sinifikanti ta’ 
ikel u għalf.

(9) Skond informazzjoni disponibbli fil-
qasam tal-protezzjoni mir-radjazzjoni, 
livelli derivati ta’ referenza kienu ġew 
stabbiliti u dawn il-livelli jridu jintużaw 
bħala bażi biex ikunu stabbiliti livelli 
massimi permissibli ta’ kontaminazzjoni 
radjoattiva li għandhom ikunu applikati 
minnufih wara inċident nukleari jew f’kull 
każ ieħor ta’ emerġenza radjoloġika li jista’ 
jwassal jew li jkun wassal għal 
kontaminazjoni radjoattiva sinifikanti ta’ 
ikel u għalf.

Or. fr

Emenda 33

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dawn il-livelli massimi permissibbli 
iqisu kif imiss il-pariri xjentifiċi l-iktar 
riċenti li jkun hemm fil-mument fuq livell 
internazzjonali, waqt li jirriflettu l-ħtieġa li 
jserrħu moħħ il-pubbliku u jevitaw li jkun 
hemm diverġenzi fil-prattika regolatorja 
internazzjonali.

(10) Il-livelli derivati ta’ referenza u l-
livelli massimi permissibbli għandhom 
jiġu reviżjonati regolarment sabiex iqisu 
kif imiss l-avvanzi u l-pariri xjentifiċi l-
iktar riċenti li jkun hemm fil-mument fuq 
livell internazzjonali, jirriflettu l-ħtieġa li 
jserrħu moħħ il-pubbliku u jipprovduhom 
b'livell għoli ta' protezzjoni, u jevitaw li 
jkun hemm diverġenzi fil-prattika 
regolatorja internazzjonali.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-valuri attwali fir-Regolament ma ġewx aġġornati minn meta ġew adottati. Minn dak iż-
żmien, saru avvanzi fil-valutazzjoni tad-dożi ta' espożizzjoni u impatti fuq is-saħħa. L-FDA 
tal-Istati Uniti rrevedit il-valuri derivati ta' referenza u l-livelli massimi permessibbli fl-1998, 
u rrakkomandat valuri ħafna iktar stretti minn dawk fis-seħħ fl-UE, li għandhom jiġu allinjati 
mal-avvanzi internazzjonali f'dan il-qasam.

Emenda 34

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Iżda, huwa meħtieġ li jitqiesu kif 
imiss il-kondizzjonijiet partikolari li 
japplikaw u, għalhekk, li tkun stabbilita 
proċedura li tippermetti li jkun hemm 
addattament malajr ta’ dawn il-livelli
stabbiliti minn qabel għal livelli massimi 
permissibbli li jkunu xierqa fiċ-ċirkostanzi 
ta’ inċident nukleari partikolari jew ta’ 
kull każ ieħor ta’ emerġenza radjoloġika 
li jista’ jwassal jew li jkun wassal għal 
kontaminazzjoni radjoattiva sinifikanti ta’ 
ikel jew għalf.

(11) Fil-każ ta' inċident nukleari jew 
kwalunkwe emerġenza radjoloġika oħra, 
huwa meħtieġ li jitqiesu kif imiss iċ-
ċirkostanzi u l-kondizzjonijiet partikolari li 
japplikaw għal kull inċident u, għalhekk, li 
tkun stabbilita proċedura li tippermetti t-
tnaqqis rapidu ta’ dawn il-livelli stabbiliti 
minn qabel u jekk ikun neċessarju l-
introduzzjoni ta' livelli massimi 
permessibbli għal radjonuklidi oħrajn 
(b'mod partikolari t-tritju) involuti 
f'inċident, bl-għan li jiġi żgurat l-ogħla 
livell possibbli ta' protezzjoni pubblika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-inċidenti nukleari u l-emerġenzi radjuloġiċi jvarja fin-natura tagħhom u 
jinvolvu radjonuklidi differenti, għandu jsir provvediment għal mekkaniżmu ta' reviżjoni 
rapida. L-approċċ tal-FDA tal-Istati Uniti ukoll tħaddan l-approċċ ta' flessibilità fir-rigward 
tar-reazzjoni għaċ-ċirkostanzi speċifiċi għal kull inċident, u tirrakkomanda li ssir valutazzjoni 
immedjata wara inċident sabiex jiġi żgurat li l-livelli stabbiliti jkunu xierqa għas-sitwazzjoni.
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Emenda 35

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Regolament li jagħmel applikabbli 
livelli massimi permissibbli għandu 
jżomm ukoll l-għaqda tas-Suq Intern  u 
jevita distorsjoni tal-kummerċ fil-
Komunità.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tas-suq intern diġà jissemma fil-Premessa 5.

Emenda 36
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-kriterji li jirregolaw it-tqegħid fis-
suq ta' oġġetti tal-ikel u għalf għandhom 
iqisu l-livell ta' radjazzjoni naturali fiż-
żona kkonċernata.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni ekonomika biex titqies ir-radjuattività tal-oġġetti tal-ikel u l-
għalf f'becquerels għal kull kilogramma li, meta jiġu kkunsmati jagħtu doża f'millisieverts 
għexieren jew saħansitra ftit mijiet inqas mid-doża annwali naturali f'post partikolari.

Emenda 37
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Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jeħfief l-addattament ta’ livelli 
massimi permissibbli, għandu jkun hemm 
proċeduri li bihom tkun tista’ ssir 
konsultazzjoni ma’ esperti, inkluż il-Grupp 
ta’ Esperti msemmi fl-Artikolu 31 tat-
Trattat.

(13) Sabiex jeħfief l-addattament ta’ livelli 
massimi permissibbli, għandu jkun hemm 
proċeduri li bihom tkun tista’ ssir 
konsultazzjoni regolari ma’ esperti.
Għandu jiġi stabbilit grupp ta' esperti 
mill-Kummissjoni abbażi ta' kriterji 
xjentifiċi u etiċi. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika minn min ikun magħmul il-
grupp u d-dikjarazzjonijiet tal-interessi 
tal-membri tiegħu. Fl-adattament tal-
livelli massimi permessibbli, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta wkoll 
ma' esperti minn korpi internazzjonali li 
jaħdmu fil-qasam tal-protezzjoni mir-
radjazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Attwalment ma hemm l-ebda informazzjoni trasparenti dwar il-kompożizzjoni tal-Grupp ta' 
Esperti msemmi fl-Artikolu 31 tat-Trattat Euratom. Il-kompożizzjoni tal-grupp trid tiġi 
determinata b'mod ċar u trasparenti taħt ir-responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea, bħalma 
huwa l-każ fir-rigward ta' kumitati xjentifiċi oħrajn, b'mod partikulari fil-qasam tas-saħħa u 
l-protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 38
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jeħfief l-addattament ta’ livelli 
massimi permissibbli, għandu jkun hemm 
proċeduri li bihom tkun tista’ ssir 
konsultazzjoni ma’ esperti, inkluż il-Grupp 

(13) Sabiex jeħfief l-addattament ta’ livelli 
massimi permissibbli, għandu jkun hemm 
proċeduri li bihom tkun tista’ ssir 
konsultazzjoni ma’ esperti, inkluż il-Grupp 
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ta’ Esperti msemmi fl-Artikolu 31 tat-
Trattat.

ta’ Esperti msemmi fl-Artikolu 31 tat-
Trattat Euratom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarezza: Sabiex ma jiġix interpretat bħala "It-Trattat dwar l-UE" – u tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ulterjuri ta' dan ir-Regolament.

Emenda 39
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) F'każ ta' inċident nukleari jew 
inċident radjuattiv, il-proċeduri ta' 
konsultazzjoni għandhom, f'kull każ, 
jiddeterminaw jekk jistax isir trattament 
ta' dilwizzjoni eż. t-taħlit ta' ħalib 
ikkontaminat ma' ħalib mhux 
ikkontaminat.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jekk litru ħalib b'livell ta' radjuattività ta' 300 Bq/l jitħallat ma' 10 litri ta' ħalib mhux 
ikkontaminat, il-kontaminazzjoni medja tkun inqas mil-livelli ta' kontaminazzjoni msemmija 
fl-Anness I.

Emenda 40

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-adozzjoni ta' livelli massimi 
permessibbli skont dan ir-Regolament 
għandha tkun ibbażata fuq ir-rekwiżiti ta' 
protezzjoni għall-gruppi tal-popolazzjoni 
l-aktar kritiċi u vulnerabbli, b'mod 
partikolari t-tfal u n-nies li jinsabu f'żoni 
ġeografiċi iżolati jew dawk li jipprattikaw 
biedja ta' sussistenza. Il-livelli massimi 
permessibbli għandhom ikunu l-istess 
għall-popolazzjoni kollha u għandhom 
ikunu bbażati fuq il-livelli l-aktar baxxi. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan huwa wkoll l-approċċ applikat mill-FDA tal-Istati Uniti tal-Amerika, li fl-1998, wara li 
studjat il-livelli derivati għal gruppi ta' età varji, irrakkomandat l-adozzjoni ta' regoli iktar 
stretti skont il-grupp ta' età u radjonuklidu, biex tiggarantixxi livell għoli ta' protezjoni għall-
popolazzjoni kollha abbażi tal-protezzjoni ta' dawk l-iktar vulnerabbli, u b'hekk issimplifikat 
l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet (jiġifieri l-istess dieta għall-membri kollha tal-
familja).

Emenda 41

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Oġġetti tal-ikel li għandhom jiġu 
kkunsidrati ta’ importanza minuri, huma 
dawk ta' importanza minuri fid-dieta li 
jagħtu biss kontribut marġinali lill-
konsum tal-ikel tal-popolazzjoni.

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' oġġetti tal-ikel ta' importanza minuri hija arbitrarja minħabba li d-dieti 
mhumiex uniformi madwar l-UE. Jistgħu ivarjaw ħafna skont l-użanzi u ż-żona geografia.
Ċerti oġġetti tal-ikel (il-patata ħelwa, il-kassava, il-pejst tal-kawkaw, eċċ.) jistgħu jiġu 
kkunsmati fi kwantitajiet kbar minn ċerti sezzjonijiet tal-popolazzjoni. Mhux l-oġġetti tal-ikel 
kollha jżommu r-radjuattività bl-istess mod. Konsegwentement, id-distinzjoni bejn oġġetti tal-
ikel u oġġetti tal-ikel ta' importanza minuri għandha titneħħa.

Emenda 42

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hu xieraq li l-Kunsill jirriżerva d-dritt 
li jeħerċita direttament is-setgħa li jadotta 
Regolament sabiex jappoġġa fi żmien utli
l-miżuri proposti mill-Kummissjoni fl-
ewwel xahar mill-inċident nukleari jew 
emerġenza radjoloġika. Il-proposta 
relevanti għall-adozzjoni jew konferma 
tad-dispożizzjonijiet imniżżla fir-
regolament adottat mill-Kummissjoni, 
partikolarment li jiġu stabbiliti livelli 
massimi permissibbli ta' kontaminazzjoni 
radjoattiva, għandhom ikunu bbażati fuq l-
Artikolu 31 tat-trattat, għall-protezzjoni 
tas-saħħa tal-popolazzjoni. Dan bla ħsara 
għall-possibbilta' li fit-tul wara l-inċident 
jew emerġenza radjoloġika strumenti 
legali oħra jistgħu jiġu użati sabiex jiġi 
kkontrollat ikel jew għalf impoġġi fuq is-
suq.

(15) Hu xieraq li l-Kunsill jirriżerva d-dritt 
li jeħerċita direttament is-setgħa li jadotta 
Deċiżjoni sabiex jappoġġa jew itaffi l-
miżuri proposti mill-Kummissjoni fl-
ewwel xahar mill-inċident nukleari jew 
emerġenza radjoloġika. Il-proposta 
relevanti għall-adozzjoni jew konferma 
tad-dispożizzjonijiet imniżżla fir-
regolament adottat mill-Kummissjoni,
partikolarment li jiġu stabbiliti livelli 
massimi permissibbli ta' kontaminazzjoni 
radjoattiva u l-lista ta' radjonuklidi, 
għandhom ikunu bbażati fuq l-Artikoli 168 
u 169 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, għall-protezzjoni tas-
saħħa tal-popolazzjoni. Fuq perjodu ta' 
żmien fit-tul, wara l-inċident jew 
emerġenza radjoloġika, il-livelli applikati 
għandhom jikkonformaw mal-livelli ta' 
espożizzjoni massimi permessibbli skont 
id-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-
13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards 
bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa 
tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra 
l-perikli li jiġu minn radjazzjoni 
jonizzanti1.
__________________
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1 ĠU L 314, 4.12.1996, p. 20.

Or. fr

Emenda 43
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hu xieraq li l-Kunsill jirriżerva d-dritt 
li jeħerċita direttament is-setgħa li jadotta 
Regolament sabiex jappoġġa fi żmien utli 
l-miżuri proposti mill-Kummissjoni fl-
ewwel xahar mill-inċident nukleari jew 
emerġenza radjoloġika. Il-proposta 
relevanti għall-adozzjoni jew konferma 
tad-dispożizzjonijiet imniżżla fir-
regolament adottat mill-Kummissjoni, 
partikolarment li jiġu stabbiliti livelli 
massimi permissibbli ta' kontaminazzjoni 
radjoattiva, għandhom ikunu bbażati fuq l-
Artikolu 31 tat-trattat, għall-protezzjoni 
tas-saħħa tal-popolazzjoni. Dan bla ħsara 
għall-possibbilta' li fit-tul wara l-inċident 
jew emerġenza radjoloġika strumenti legali 
oħra jistgħu jiġu użati sabiex jiġi 
kkontrollat ikel jew għalf impoġġi fuq is-
suq.

(15) Hu xieraq li l-Kunsill jirriżerva d-dritt 
li jeħerċita direttament is-setgħa li jadotta 
Regolament sabiex jappoġġa fi żmien utli 
l-miżuri proposti mill-Kummissjoni fl-
ewwel xahar mill-inċident nukleari jew 
emerġenza radjoloġika. Il-proposta 
relevanti għall-adozzjoni jew konferma 
tad-dispożizzjonijiet imniżżla fir-
regolament adottat mill-Kummissjoni, 
partikolarment li jiġu stabbiliti livelli 
massimi permissibbli ta' kontaminazzjoni 
radjoattiva, għandhom ikunu bbażati fuq l-
Artikolu 31 tat-Trattat Euratom, għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-popolazzjoni. Dan 
bla ħsara għall-possibbilta' li fit-tul wara l-
inċident jew emerġenza radjoloġika 
strumenti legali oħra jistgħu jiġu użati 
sabiex jiġi kkontrollat ikel jew għalf 
impoġġi fuq is-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarezza: Sabiex ma jiġix interpretat bħala "It-Trattat dwar l-UE" – u tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ulterjuri ta' dan ir-Regolament.

Emenda 44

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) F'każ ta' inċident nukleari jew 
emerġenza radjoloġika li jirrikjedi li 
jkunu applikati l-livelli massimi 
permessibbli, il-pubbliku għandu jkun 
infurmat dwar il-livelli fis-seħħ, kemm 
mill-Kummissjoni kif ukoll minn kull Stat 
Membru. Barra minn hekk, il-pubbliku 
għandu jiġi pprovdut bl-informazzjoni 
dwar l-oġġetti tal-ikel u l-għalf li huma 
iktar probbabli li jakkumulaw 
konċentrazzjonijiet ikbar ta' radjuattività.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fir-Regolament ma hemmx l-obbligu li tiġi pprovduta informazzjoni, iżda dan huwa 
essenzjali għall-implimentazzjoni tiegħu.

Emenda 45

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-konformita' mal-livelli massimi 
permissibbli għandu jkun verifikat kif 
jixraq.

(16) Il-konformita' mal-livelli massimi 
permissibbli trid tkun is-suġġet ta' verifiki 
xierqa, u s-sanzjonijiet li jiġu introdotti 
għall-esportazzjoni jew il-bejgħ ta' oġġetti 
tal-ikel li jaqbżu l-livelli ta' 
kontaminazzjoni massimi permessibbli.

Or. fr

Emenda 46
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Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ li l-Kummissjoni tirċievi -
partikolarment skond l-arranġamenti tal-
Komunità Ewropea għall-Enerġija 
Atomika għal bdil malajr ta’ informazjoni 
fil-każ ta’ emerġenza radjoloġika jew 
skond il-Konvenzjoni IAEA tas-26 ta’ 
Settembru 1986, dwar notifika malajr ta’ 
inċident nukleari - informazjoni uffiċjali 
dwar inċidenti jew kull każ ieħor ta’ 
emerġenza radjoloġika, li turi li l-livelli 
massimi permissibbli għall-ikel stabbiliti
f’Anness I jew il-livelli massimi 
permissibbli għall-għalf stabbiliti fl-Anness 
III, jistgħu jintlaħqu jew li jkunu ntlaħqu, 
hija għandha tadotta minnufih, jekk ikun 
meħtieġ fiċ-ċirkostanzi, Regolament li 
jagħmlu applikabbli dawk il-livelli 
massimi permissibbli.

1. Fil-każ li l-Kummissjoni tirċievi -
partikolarment skond l-arranġamenti tal-
Komunità Ewropea għall-Enerġija 
Atomika għal bdil malajr ta’ informazjoni 
fil-każ ta’ emerġenza radjoloġika jew 
skond il-Konvenzjoni IAEA tas-26 ta’ 
Settembru 1986, dwar notifika malajr ta’ 
inċident nukleari - informazjoni uffiċjali 
dwar inċidenti jew kull każ ieħor ta’ 
emerġenza radjoloġika, li turi li l-livelli 
massimi permissibbli għall-ikel stabbiliti
f’Anness I jew il-livelli massimi 
permissibbli għall-għalf stabbiliti fl-Anness 
III, jistgħu jintlaħqu jew li jkunu ntlaħqu, 
hija għandha tadotta minnufih Deċiżjoni li 
tagħmel applikabbli dawk il-livelli 
massimi permissibbli.

Or. fr

Emenda 47

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-terminu ta’ validità ta’ kull 
Regolament skond it-tifsira tal-
paragrafu 1 għandhu jkun qasir kemm 
jista’ jkun u m’għandux jaqbeż it-tliet 
xhur, bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-
Artikolu 3(4).

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' validità jista' jkun twil kemm ikun hemm bżonn u fuq perjodu ta' żmien fit-tul 
għandu jikkonforma mal-livelli stipulati fid-Direttiva 96/29/Euratom, kif propost fl-Artikolu 4 
ta' hawn taħt.  

Emenda 48

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara konsultazzjoni ma’ esperti, li 
għandha tinkludi l-Grupp ta’ Esperti 
imsemmi  l-Artikolu 31 tat-Trattat, minn 
hawn iżjed ‘il quddiem “Grupp ta’ 
Esperti” , il-Kummissjoni għandha tibgħat 
lill-Kunsill proposta għal Regolament biex 
jadatta jew jikkonferma d-disposizzjonijiet 
tar-Regolament imsemmi fl-Artikolu 2(1) 
ta’ dan ir-Regolament  fi żmien xahar 
mill-adozzjoni tiegħu.

1. Sa mhux iktar tard minn xahar wara l-
inċident nukleari jew l-emerġenza 
radjoloġika, u wara li jiġi kkonsultat il-
Grupp ta’ Esperti stabbilit mill-
Kummissjoni, minn hawn iżjed ‘il 
quddiem “Grupp ta’ Esperti”, il-
Kummissjoni għandha tibgħat lill-Kunsill 
proposta biex jikkonferma d-
dispożizzjonijiet eżistenti jew jirrevedi l-
livelli u jirrevedi l-lista ta' radjonuklidi, 
skont is-sitwazzjoni speċifika.

Or. fr

Emenda 49
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara konsultazzjoni ma’ esperti, li 
għandha tinkludi l-Grupp ta’ Esperti 
imsemmi  l-Artikolu 31 tat-Trattat, minn 
hawn iżjed ‘il quddiem “Grupp ta’ 
Esperti” , il-Kummissjoni għandha tibgħat 
lill-Kunsill proposta għal Regolament biex 
jadatta jew jikkonferma d-disposizzjonijiet 
tar-Regolament imsemmi fl-Artikolu 2(1) 

1. Wara konsultazzjoni ma’ esperti, li 
għandha tinkludi l-Grupp ta’ Esperti 
imsemmi  l-Artikolu 31 tat-Trattat 
Euratom, minn hawn iżjed ‘il quddiem 
“Grupp ta’ Esperti”, il-Kummissjoni
għandha tibgħat lill-Kunsill proposta għal 
Regolament biex jadatta jew jikkonferma 
d-disposizzjonijiet tar-Regolament 
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ta’ dan ir-Regolament  fi żmien xahar mill-
adozzjoni tiegħu.

imsemmi fl-Artikolu 2(1) ta’ dan ir-
Regolament  fi żmien xahar mill-adozzjoni 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarezza: Sabiex ma jiġix interpretat bħala "It-Trattat dwar l-UE" – u tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ulterjuri ta' dan ir-Regolament.

Emenda 50
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tibgħat il-proposta għar-
Regolament imsemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha  tqis l-istandards 
bażiċi stabbiliti skond l-Artikoli 30 u 31
tat-Trattat, inkluż il-prinċipju li l-
esposizzjonijiet kollha għandhom 
jinżammu raġonevolment baxxi kemm 
jista’ jkun, billi tqis l-aspett tal-protezzjoni 
tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali u fatturi 
ekonomiċi u soċjali.

2. Il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-
aħħar riċerka u kompetenza medika, 
testendi u taġġorna l-Annessi I u III ta' 
dan ir-Regolament sabiex tiżgura li l-livell 
massimu ta' kontaminazzjoni ta' oġġetti 
tal-ikel u l-għalf b'iżotopi radjuattivi, 
b'konformità mal-Artikolu 30 tat-Trattat li 
Jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika, jkun konformi mar-
radjuattività permessibbli mkejla 
f'becquerels għal kull kiogramma ta' 
prodott.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Annessi I u III, li sa ċertu punt huma marbuta flimkien, għandhom jiġu aġġornati u 
ssupplementati fuq bażi kontinwa.

Emenda 51

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tibgħat il-proposta għar-
Regolament imsemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha  tqis l-istandards 
bażiċi stabbiliti skond l-Artikoli 30 u 31 
tat-Trattat, inkluż il-prinċipju li l-
esposizzjonijiet kollha għandhom 
jinżammu raġonevolment baxxi kemm 
jista’ jkun, billi tqis l-aspett tal-protezzjoni 
tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali u fatturi 
ekonomiċi u soċjali.

2. Meta tibgħat il-proposta għal Deċiżjoni
msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tqis il-prinċipju li l-
esposizzjonijiet kollha għandhom 
jinżammu raġonevolment baxxi kemm 
jista’ jkun, billi tqis l-aspett tal-protezzjoni 
tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali, b'mod 
partikolari tas-setturi l-iktar vulnerabbli 
tal-popolazzjoni.

Or. fr

Emenda 52
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tibgħat il-proposta għar-
Regolament imsemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha  tqis l-istandards 
bażiċi stabbiliti skond l-Artikoli 30 u 31 
tat-Trattat, inkluż il-prinċipju li l-
esposizzjonijiet kollha għandhom 
jinżammu raġonevolment baxxi kemm 
jista’ jkun, billi tqis l-aspett tal-protezzjoni 
tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali u fatturi 
ekonomiċi u soċjali.

2. Meta tibgħat il-proposta għar-
Regolament imsemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha  tqis l-istandards 
bażiċi stabbiliti skond l-Artikoli 30 u 31 
tat-Trattat Euratom, inkluż il-prinċipju li l-
esposizzjonijiet kollha għandhom 
jinżammu raġonevolment baxxi kemm 
jista’ jkun, billi tqis l-aspett tal-protezzjoni 
tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali u fatturi 
ekonomiċi u soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarezza: Sabiex ma jiġix interpretat bħala "It-Trattat dwar l-UE" – u tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ulterjuri ta' dan ir-Regolament.



PE452.760v02-00 22/35 AM\839508MT.doc

MT

Emenda 53
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minħabba l-possibilità li iżotopi ta' 
elementi solidi jispiċċaw fl-ambjent wara 
inċident ta' reattur nukleari, il-lista ta' 
livelli massimi permessibbli ta' 
kontaminazzjoni ta' għalf għandha tiżdied 
u tiġi ssuplementata skont l-Artikolu 32 
tat-Trattat li Jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija sabiex jiġu inklużi 
iżotopi oħrajn minbarra l-iżotopi 
radjuattivi stabbli tal-kasju, bħalma huma 
l-elementi transuraniċi u l-iżotopi tal-
istrontium u tal-jodju.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għalf, bħall-ikel destinat biex jiġi kkunsamat mill-bniedem, huwa espost għall-
kontaminazzjoni mhux biss mill-iżotopi tal-jodju.

Emenda 54

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni 
b’maġġoranza kwalifikata dwar il-proposta 
għal Regolament imsemmi fil-paragrafi 1 u 
2 fit-terminu ta’ żmien stabbilit fl-
Artikolu 2(2).

3. Il-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni,
filwaqt li jaġixxi b’maġġoranza 
kwalifikata, dwar il-proposta għal 
Deċiżjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 fi 
żmien xahar. Il-Kunsill għandu jinforma 
lill-Parlament Ewropew bid-deċiżjoni 
tiegħu.
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Or. fr

Emenda 55

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-terminu ta’ validita ta’ kull Regolament
skond it-tifsira tal-Artikolu 3 għandu jkun 
limitat. Dan it-terminu għandu jkun rivedut 
fuq talba ta’ Stat Membru jew fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni skond il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 3.

Il-perjodu ta’ validita tad-Deċiżjoni skond 
it-tifsira tal-Artikolu 3 għandu jkun limitat 
u, fuq perjodu ta' żmien fit-tul, għandu 
jippermetti li l-livelli ta' protezzjoni tas-
saħħa stipulati fid-Direttiva 
96/29/Euratom jiġu garantiti. Dan it-
terminu għandu jkun rivedut fuq it-talba 
tal-Kunsill jew tal-Parlament Ewropew
jew fuq inizjattiva tal-Kummissjoni skond 
il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 3.

Or. fr

Emenda 56

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun assigurat li l-livelli massimi 
permissibbli stabbiliti f’Annessi I u III
iqisu kull informazzjoni xjentifika ġdida li 
tkun disponibbli, il-Kummissjoni għandha 
minn żmien għall-ieħor, tieħu l-opinjoni 
ta’ esperti, magħdud il-Grupp ta’ Esperti.

1. Sabiex ikun assigurat li l-livelli massimi 
permissibbli stabbiliti f’Annessi I u III  
iqisu kull informazzjoni xjentifika ġdida li 
tkun disponibbli, il-Kummissjoni għandha 
tkun meħtieġa tikkonsulta fuq bażi 
regolari mal-grupp ta' esperti, kif ukoll 
ma' esperti minn pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jaħdmu f'dan il-qasam. Il-grupp ta' 
esperti għandu jiġi stabbilit mill-
Kummissjoni abbażi ta' kriterji xjentifiċi u 
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etiċi. Il-Kummissjoni għandha
tippubblika minn min ikun magħmul il-
grupp u d-dikjarazzjonijiet tal-interessi 
tal-membri tiegħu.

Or. fr

Emenda 57
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun assigurat li l-livelli massimi 
permissibbli stabbiliti f’Annessi I u III
iqisu kull informazzjoni xjentifika ġdida li 
tkun disponibbli, il-Kummissjoni għandha 
minn żmien għall-ieħor, tieħu l-opinjoni 
ta’ esperti, magħdud il-Grupp ta’ Esperti.

1. Sabiex ikun assigurat li l-livelli massimi 
permissibbli stabbiliti f’Annessi I u III
iqisu kull informazzjoni xjentifika ġdida li 
tkun disponibbli, il-Kummissjoni għandha, 
kull sentejn, tieħu l-opinjoni ta’ esperti, li 
għandhom jinkludu l-EFSA u esperti 
oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data xjentifika li ssir disponibbli trid tiġi kkundisrata fuq bażi regolari predeterminata. 
Huwa mistenni li l-esperti mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza tal-Ikel (EFSA) jkunu 
iktar esperjenzati fir-rigward ta' din il-kwistjoni minħabba li ilhom jaħdmu fuqha għal dawn 
l-aħħar 7-8 snin (minn meta inħolqot l-EFSA).

Emenda 58
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Annessi I, II u III għandhom iqisu 
l-effett tad-degradazzjoni parzjali tal-
iżotopi radjuattivi sakemm l-oġġetti tal-
ikel jiskadu; abbażi tat-tip ta' 
kontaminazzjoni eż. b'iżotopi tal-jodju, ir-
radjuattività ta' dawn il-prodotti għandha 
tiġi ssorveljata b'mod kostanti.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-radjuattività jonizzanti tonqos maż-żmien.

Emenda 59

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba ta’ Stat Membru jew tal-
Kummissjoni, il-livelli massimi permissibli 
stabbiliti f’Anness I jistgħu jkunu riveduti 
jew miżjuda meta tintbagħat proposta mill-
Kummissjoni lill-Kunsill skond il-
proċedura tal-Artikolu 31 tat-Trattat.

2. Fuq talba tal-Kunsill, tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kummissjoni, il-livelli 
massimi permissibli stabbiliti f’Anness I 
jistgħu jkunu riveduti jew miżjuda meta 
tintbagħat proposta għar-reviżjoni ta' dan 
ir-Regolament mill-Kummissjoni lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew skond 
il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Or. fr

Emenda 60
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba ta’ Stat Membru jew tal-
Kummissjoni, il-livelli massimi permissibli 
stabbiliti f’Anness I jistgħu jkunu riveduti 
jew miżjuda meta tintbagħat proposta mill-
Kummissjoni lill-Kunsill skond il-
proċedura tal-Artikolu 31 tat-Trattat.

2. Fuq talba ta’ Stat Membru jew tal-
Kummissjoni, il-livelli massimi permissibli 
stabbiliti f’Anness I jistgħu jkunu riveduti 
jew miżjuda meta tintbagħat proposta mill-
Kummissjoni lill-Kunsill skond il-
proċedura tal-Artikolu 31 tat-Trattat 
Euratom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarezza: Sabiex ma jiġix interpretat bħala "It-Trattat dwar l-UE" – u tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni ulterjuri ta' dan ir-Regolament.

Emenda 61

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, Oġġetti tal-ikel jew għalf 
importati minn pajjiżi terzi għandhom 
jitqiesu li tqiegħdu fis-suq jekk, fit-
territorju tad-dwana tal-Komunità, dawn 
jgħaddu minn proċedura tad-dwana li ma 
tkunx proċedura ta’ passaġġ.

Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll 
għal oġġetti tal-ikel jew għalf importati 
minn pajjiżi terzi, fi tranżitu doganali jew 
li jkunu maħsuba għall-esportazzjoni.

Or. fr

Emenda 62

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jagħti lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha dwar 
l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
partikolarment każi fejn ma jitħarsux il-
livelli massimi permissibbli. Il-
Kummissjoni għandha tgħaddi dik l-
informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

2. Kull Stat Membru għandu jagħti lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha dwar 
l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
partikolarment każi fejn ma jitħarsux il-
livelli massimi permissibbli. Il-
Kummissjoni għandha tgħaddi dik l-
informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra. Il-
Kummissjoni għandha timponi 
sanzjonijiet f'każ ta' bejgħ jew 
esportazzjoni ta' oġġetti tal-ikel u l-għalf 
li jaqbżu l-limiti massimi ta' 
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kontaminazzjoni permessibbli. 

Or. fr

Emenda 63

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull Stat Membru kif ukoll il-
Kummissjoni għandhom jinformaw lill-
pubbliku dwar il-livelli fis-seħħ u 
jipprovdu informazzjoni dwar l-oġġetti 
tal-ikel u l-għalf li huma iktar probabbli li 
jakkumulaw konċentrazzjonijiet ikbar ta' 
radjuattività.

Or. fr

Emenda 64

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista ta’ oġġetti tal-ikel ta’ importanza 
minuri hija mniżżla f’Anness II.

imħassar

Or. fr

Emenda 65
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness II għandu jiġi abbozzat 
kompletament mill-ġdid abbażi ta' 
klassifikazzjoni ta' oġetti tal-ikel ta' 
importanza intermedja jew minuri li 
jinsabu fis-suq tal-konsumatur tal-UE. il-
prinċipju bażiku ta' dik il-klassifikazzjoni 
għandu jkun konsistenti mal-Anness I.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda loġika fil-klassifikazzjoni f'dan l-Anness. Fih sustanzi bħal pereżempju l-
gommalakka, it-teżini u l-gomma li lanqas biss huma oġġetti tal-ikel, filwaqt li l-kassava, il-
ħmira, it-tewm u l-patata ħelwa m'għandhomx jitqiesu bħala oġġetti tal-ikel ta' importanza 
minuri.  Bl-istess mod, it-tartuf (u anke l-faqqiegħ u affarijiet simili) joħolqu riskju serju 
minħabba li jistgħu jittieklu mill-bnedmin u mill-annimali selvaġġi.

Emenda 66

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli għal implementazzjonita’ dan ir-
Regolament, lista ta’ oġetti ta’ ikel minuri 
stabbiliti fl-Anness II flimkien ma’ livelli 
massimi li għandhom ikunu applikati 
għalihom, u l-livelli massimi permessi 
għall-għalf stabbiliti fl-Anness III 
għandhom jiġu  adottati skond il-
proċedura imsemmija  fl-Artikolu  195(2)
tar-Regolament tal-Kunsill  (KE) 
Nru  1234/200717 , li għandu japplika 
b’analoġija. Għal dan il-għan il-
Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn  Kumitat ad hoc.

imħassar

Or. fr
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Emenda 67
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (Euratom) Nru 3954/87 u 
Regolamenti tal-Kummissjoni (Euratom) 
Nru 944/89 u Nru 770/90 huma mħassra.

Ir-Regolament (Euratom) Nru 3954/87 u 
Regolamenti tal-Kummissjoni (Euratom) 
Nru 944/89 u Nru 770/90 huma mħassra, 
kif jidher fl-Anness IV.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarezza: L-Anness IV mhux imsemmi fit-test.

Emenda 68

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni

LIVELLI MASSIMI PERMISSIBBLI GĦAL OĠĠETTI TAL-IKEL (Bq/Kg)

Oġġetti tal-ikel18

Ikel tat-
trabi19

Prodotti tal-
ħalib20

Oġġetti oħra 
tal-ikel ħlief 
oġġetti 
minuri tal-
ikel21

Oġġetti 
likwidi 
tal-ikel22

Iżotopi ta’ 
strontium, l-
aktar Sr - 90

75 125 750 125

Iżotopi tal-
jodju, l-aktar 

150 500 2 000 500
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I-131
Iżotopi ta’ 
elementi 
tal-plutonju u 
tat-
trans-plutonj
uli 
jarmu-Alpha, 
l-aktar 
Pu-239, Am-
241

1 20 80 20

In-nuklidi l-
oħra kollha li 
għandhom 
nofs ħajja 
akbar minn 
10t’ijiem, l-
aktar Cs-134, 
Cs-13723

400 1 000 1 250 1 000

Amendment

LIVELLI MASSIMI PERMISSIBBLI GĦAL OĠĠETTI TAL-IKEL (Bq/Kg)

Oġġetti tal-
ikel u 
oġġetti tal-
ikel likwidi18

Iżotopi ta’ 
strontium, l-
aktar Sr - 90

75

Iżotopi tal-
jodju, l-aktar 
I-131

150

Iżotopi ta’ 
elementi 
tal-plutonju u 
tat-
trans-plutonj
uli 
jarmu-Alpha, 
l-aktar 
Pu-239, Am-

1
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241
In-nuklidi l-
oħra kollha li 
għandhom 
nofs ħajja 
akbar minn 
10t’ijiem, l-
aktar Cs-134, 
Cs-13723

400

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-livelli permessi għandhom ikunu bbażati fuq ir-rekwiżiti ta' protezzjoni għal gruppi tal-
popolazzjoni kritiċi u vulnerabbli, b'mod partikolari t-tfal. Qiegħed jiġi propost li l-livelli 
permessi għall-oġġetti tal-ikel kollha għandhom ikunu bbażati mingħajr distinzjoni fuq il-
livelli permessi għall-ikel tat-trabi. Dawn il-livelli għaldaqstant huma bbażati fuq iċ-ċifri 
uffiċjali l-iktar reċenti maħruġa minn organizzazzjonijiet varji (US FDA, FAO/WHO). Huwa 
sorprendenti ħafna li dawn iċ-ċifri ma ġewx riveduti fl-UE mill-1989.

Emenda 69
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Anness I – kolonna 4 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Oġġetti likwidi tal-ikel Ilma tal-vit u ilma tax-xorb u oġġetti tal-
ikel likwidi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' ċarezza – biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ulterjuri ta' dan ir-
Regolament. L-ilma huwa wieħed mill-ingredjenti prinċipali għall-oġġetti tal-ikel u l-għalf;
Għalhekk m'għandux ikun 'moħbi' taħt 'oġġetti tal-ikel likwidi'.
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Emenda 70
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – nota ta' qiegħ il-paġna 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel tat-trabi hu definit bħala dawk l-
oġġetti tal-ikel intenzjonati għat-tmigħ tat-
tfal żgħar matul l-ewwel erba’ sa sitt xhur 
tal-ħajja, li jilħqu, fihom infushom, il-
ħtiġijiet nutrizzjonali ta’ din il-kategorija 
ta’ persuna u li jkunu mqiegħda għal bejgħ 
bl-imnut f’pakketti li jkunu ċarament 
identifikabbli u bit-tikketta «preparazzjoni 
ta’ ikel għat-trabi».

Ikel tat-trabi hu definit bħala dawk l-
oġġetti tal-ikel intenzjonati għat-tmigħ tat-
tfal żgħar matul l-ewwel erba’ sa sitt xhur 
u ħalib artifiċjali (jew prodotti 
ekwivalenti) maħsub għat-trabi taħt it-
tnax-il xahar, li jilħqu, fihom infushom, il-
ħtiġijiet nutrizzjonali ta’ din il-kategorija 
ta’ persuna u li jkunu mqiegħda għal bejgħ 
bl-imnut f’pakketti li jkunu ċarament 
identifikabbli u bit-tikketta «preparazzjoni 
ta’ ikel għat-trabi».

Or. en

Emenda 71

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Anness huwa mħassar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kif propost fl-emenda għall-Premessa 14, il-lista hija mħassra u għalhekk l-Anness II għandu 
jitħassar kollu kemm hu.
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Emenda 72
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness II – ringiela 0714

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kassava, l-ararut, id-dqiq tal-ararut, il-
qaqoċċ ta’ Ġerusalemm, il-patata ħelwa u 
għeruq u tuberi simili b’kontenut għoli 
tal-lamtu jew tal-inulin, friski jew 
imqadda, sew jekk imfella u sew jekk le 
jew fil-għamla ta’ bocci; il-laħam tas-
sagu

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti dieti dan huwa ikel bażiku u għalhekk m'għandux ikun inkluż fil-lista ta' oġġetti tal-ikel 
ta' importanza minuri fejn il-livelli permessibbli huma ogħla.

Emenda 73
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness II – ringiela 1106 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dqiq, is-smid u t-trab tas-sagu, jew tal-
għeruq jew tat-tuberi tal-intestatura Nru 
0714

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti dieti dan huwa ikel bażiku u għalhekk m'għandux ikun inkluż fil-lista ta' oġġetti tal-ikel 
ta' importanza minuri fejn il-livelli permessibbli huma ogħla.
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Emenda 74
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness II – ringiela 1108 14 00

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lamtu tal-kassava (Manioc) imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti dieti dan huwa ikel bażiku u għalhekk m'għandux ikun inkluż fil-lista ta' oġġetti tal-ikel 
ta' importanza minuri fejn il-livelli permessibbli huma ogħla.

Emenda 75

Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III 

Test propost mill-Kummissjoni

LIVELLI MASSIMI PERMESSI TA' KONTAMINAZZJONI RADJOATTIVA (KASJU 134
U KASJU 137) FL-OĠĠETTI TAL-IKEL

Annimali Bq/kg24, 25

Qżieqeż 1 250
Tjur, ħrief, għoġla 2 500
Oħrajn 5 000

Emenda

LIVELLI MASSIMI PERMESSI TA' KONTAMINAZZJONI RADJOATTIVA (KASJU 134,
KASJU 137, JODJU 131 U STRONTIUM 90) FL-OĠĠETTI TAL-IKEL

Iżotopi 
ta’ 

Iżotopi 
tal-jodju, 

Cs-134 u 
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strontiu
m, l-

aktar Sr-
90

l-aktar I-
131

Cs-137

Annimali Bq/kg 24 25

Qżieqeż 1 25 1 25 1 250
Tjur, ħrief, għoġla, ċanga 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Studji xjentifiċi juru li ċerti kontaminazzjonijiet (Sr-90 u I-131) jiġu trasmessi fil-katina tal-
ikel u għalhekk għandhom jiġu limitati fl-oġġetti tal-għalf. Qed tiġi proposta tabella ġdida 
biex tissostitwixxi dik li hemm fir-Regolament.


