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Emenda 7
Henri Weber

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar ikel maħsub għat-trabi u t-
tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali kif ukoll prodotti tal-ikel maħsuba 
għal persuni li jbatu minn intolleranza 
għall-glutina (imressqa mill-Kummissjoni 
bi qbil mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) (Test 
b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en
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Emenda 9
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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) Is-sikurezza tal-ikel hija prerekwiżit 
essenzjali sabiex dan igawdi minn 
moviment liberu fis-suq intern sabiex jiġu 
ggarantiti s-saħħa u l-benessri taċ-
ċittadini.

Or. fr

Emenda 10
Bendt Bendtsen

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 ħieles ta' ikel sikur u bnin 
huwa aspett essenzjali tas-suq intern u 
jikkontribwixxi b'mod sinifikattiv għas-
saħħa u l-benessri taċ-ċittadini, kif ukoll 
għall-interessi soċjali u ekonomiċi 
tagħhom, kif ukoll għax jiffavorixxi l-
kompetittività Ewropea billi joffru suq 
intern akbar lill-impriżi Ewropej.

Or. en

Emenda 11
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Dan ir-regolament huwa 
bil-għan li tiġi żgurata s-
sikurezza tal-ikel li jitqiegħed fis-
suq u hu maħsub għal gruppi 
vulnerabbli bħat-trabi, tfal żgħar 
u persuni li jbatu minn ċertu 
mard. Sabiex jiġi ggarantit li s-
saħħa ta' dawn il-persuni 
tingħata livell għoli ta' 
protezzjoni, huwa essenzjali li 
ċertu numru ta' sustanzi 
potenzjalment perikolużi jew 
rikonoxxuti bħala perikolużi ma 
jkunux inklużi fil-kompożizzjoni 
ta' dawn il-prodotti jew fil-
kompożizzjoni tal-kontenitur 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 12
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(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, 
fid-dawl tar-rapport tat-22 ta' Ġunju 
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intensi, ma setgħet tintlaħaq ebda 
konklużjoni ta’ suċċess b’rabta 
mal-iżvilupp ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi minħabba opinjonijiet 
ferm diverġenti bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati 
b’rabta mal-għan tal-leġiżlazzjoni 
speċifika, l-għadd ta’ kategoriji 
sekondarji tal-ikel li jridu jiġu 
inklużi, il-kriterji għat-twaqqif ta’ 
rekwiżiti dwar il-kompożizzjoni u 
l-impatt potenzjali fuq l-
innovazzjoni fl-iżvilupp tal-
prodott. F’dak li għandu x’jaqsam 
mad-dispożizzjonijiet speċjali tal-
ikel għal persuni li jbatu minn 
problemi ta’ metaboliżmu 
minħabba l-karboidrati (dijabete), 
rapport tal-Kummissjoni 
jikkonkludi li ma hemmx bażi 
xjentifika għat-twaqqif ta’ 
rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni.

2000 tal-Kumitat Xjentifiku tal-
Kummissjoni Ewropea dwar l-Ikel, 
ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni 
ta’ suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba 
opinjonijiet ferm diverġenti bejn l-
Istati Membri u l-partijiet interessati 
b’rabta mal-għan tal-leġiżlazzjoni 
speċifika, l-għadd ta’ kategoriji 
sekondarji tal-ikel li jridu jiġu inklużi, 
il-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti 
dwar il-kompożizzjoni u l-impatt 
potenzjali fuq l-innovazzjoni fl-
iżvilupp tal-prodott. Jeħtieġ li tibqa' 
ssir ħidma dwar dan u jixraq li l-
Kummissjoni Ewropea tintalab tħejji 
rapport dwar 'l-ikel maħsub għal 
sforzi muskolari intensi' bil-għan li 
tiġi żviluppata strateġija koerenti u 
effikaċi għall-protezzjoni tal-
konsumaturi, tal-manifatturi fis-
settur u għall-funzjonament tas-suq 
intern. Abbażi tal-konklużjonijiet ta' 
dan ir-rapport, il-Kummissjoni tista' 
tippreżenta proposti biex jiġu 
modifikati d-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-liġi tal-Unjoni jew tista’ 
tieħu inizjattivi ġodda, jekk ikun il-
każ, fuq bażi settorjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea se jkollha tipproponi rapport dwar il-ħtieġa li d-dispożizzjonijiet 
dwar il-kompożizzjoni u t-tikkettar tal-ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi jiġu 
armonizzati fid-dawl tar-rekwiżiti tal-protezzjoni tal-konsumatur u tal-funzjonament tas-suq 
intern.

Emenda 13
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Id-Direttiva 2009/39/KE tipprevedi li 
jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet 
speċjali dwar iż-żewġ kategoriji speċifiċi 
ta’ ikel li ġejjin, u li huma klassifikati taħt 
id-definizzjoni ta’ prodotti tal-ikel għal użu 
ta’ nutriment partikolari: 'ikel maħsub li 
jkun imfassal għal sforzi muskolari intensi, 
b’mod partikolari għall-isportivi' u 'ikel 
għall-persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete)'. F’dak li għandu x’jaqsam mal-
ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi, 
ma setgħet tintlaħaq ebda konklużjoni ta’ 
suċċess b’rabta mal-iżvilupp ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi minħabba 
opinjonijiet ferm diverġenti bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati b’rabta mal-
għan tal-leġiżlazzjoni speċifika, l-għadd ta’ 
kategoriji sekondarji tal-ikel li jridu jiġu 
inklużi, il-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti 
dwar il-kompożizzjoni u l-impatt potenzjali 
fuq l-innovazzjoni fl-iżvilupp tal-prodott. 
Bil-għan li s-suq intern jiffunzjona 
sewwa, din il-kategorija ta' ikel għandha 
tkun regolata mir-Regolament 1924/2006 
u għandha tissodisfa r-rekwiżiti stipulati 
f'dak ir-regolament. F’dak li għandu 
x’jaqsam mad-dispożizzjonijiet speċjali tal-
ikel għal persuni li jbatu minn problemi ta’ 
metaboliżmu minħabba l-karboidrati 
(dijabete), rapport tal-Kummissjoni 
jikkonkludi li ma hemmx bażi xjentifika 
għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Qafas regolatorju għall-ikel maħsub għall-isportivi jista' jtejjeb iċ-ċertezza legali u 
jipprevjeni li jkun hemm għadd kbir ta' standards nazzjonali, li jistgħu jaffettwaw il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.
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Emenda 14
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) B'hekk, id-Direttiva 2009/39/KE
għandha tiġi mibdula bl-att preżenti. Għas-
simplifikazzjoni tal-applikazzjoni tagħha u 
għall-garanzija ta’ konsistenza fl-Istati 
Membri, l-att preżenti għandu jieħu l-
forma ta' Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ix-xjenza tevolvi u għalhekk ħadd ma jista' jeskludi li fil-futur ma jkunx meħtieġ li jiġu 
stabbiliti kategoriji ġodda ta' ikel maħsuba għan-nutrizzjoni ta' kategoriji speċifiċi ta' 
konsumaturi.

Emenda 15
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-

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

prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, xorb ibbażat fuq il-ħalib u 
maħsub għal tfal żgħar u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali. L-esperjenza 
wriet li d-dispożizzjonijiet stabbiliti mid-
Direttivi tal-Kummissjoni 2006/141/KE, 
2006/125/KE u 1999/21/KE jiggarantixxu 
l-moviment ħieles ta’ ikel simili b’mod 
sodisfaċenti, filwaqt li jiggarantixxu livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika. 
B’hekk huwa xieraq li dan ir-Regolament 
jiffoka fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, xorb ibbażat fuq il-ħalib u 
maħsub għal tfal żgħar u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, filwaqt li 
jikkunsidra d-Direttivi tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, 2006/125/KE u 1999/21/KE. 
Barra minn hekk, il-kunċett ta' 
"nutrizzjoni speċjali" għandu jinżamm u 
jkun strettament limitat għall-prodotti li 
kapaċi juru l-kapaċità unika tagħhom li 
jissodosfaw il-ħtiġijiet nutrizzjonali 
speċifiċi tal-gruppi vulnerabbli tal-
popolazzjoni, minħabba li mingħajr dan, 
dawn il-prodotti ma jkunux jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq skont il-leġiżlazzjoni 
attwali tal-UE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħalib biex it-trabi jikbru maħsub għat-tfal ta' bejn is-sena u t-3 snin huwa prodott maħsub 
apposta biex jirrispondi għall-ħtiġijiet nutrizzjonali tagħhom u jrid jissodisfa rekwiżiti stretti 
ferm ta' sikurezza tal-ikel, speċjalment fir-rigward tal-kontenut ta' residwi ta' pestiċidi. Il-
livell ta' sikurezza attwalment applikat għall-ikel tat-trabi jrid jiġi applikat għall-ikel tat-tfal 
ta' bejn is-sena u t-tliet snin.

Emenda 16
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Għadd limitat ta’ kategoriji tal-ikel 
jikkostitwixxu s-sors ewlieni ta’ tmigħ għal 
ċerti gruppi tal-popolazzjoni jew 
jirrappreżentaw sors parzjali ta’ tmigħ; 
kategoriji simili ta’ ikel huma essenzjali 
għall-ġestjoni ta’ ċerti kundizzjonijiet 
u/jew huma essenzjali biex jinżammu s-
sustanzi xierqa meħtieġa għal ċerti gruppi 
vulnerabbli tal-popolazzjoni magħrufa. 
Dawn il-kategoriji tal-ikel jinkludu l-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, xorb ibbażat fuq il-ħalib u 
maħsub għal tfal żgħar, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali. L-esperjenza 
wriet li d-dispożizzjonijiet stabbiliti mid-
Direttivi tal-Kummissjoni 2006/141/KE, 
2006/125/KE, 1999/21/KE u 96/8/KE, kif 
ukoll mir-Regolament (KE) Nru 41/2009
jiggarantixxu l-moviment ħieles ta’ ikel 
simili b’mod sodisfaċenti, filwaqt li 
jiggarantixxu livell għoli ta’ protezzjoni 
tas-saħħa pubblika. B’hekk huwa xieraq li 
dan ir-Regolament jiffoka fuq ir-rekwiżiti 
ġenerali dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, xorb ibbażat 
fuq il-ħalib u maħsub għal tfal żgħar u l-
ikel għal skopijiet mediċi speċjali, filwaqt 
li jikkunsidra d-Direttivi tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, 2006/125/KE, 1999/21/KE u 
96/8/KE u r-
Regolament (KE) Nru 41/2009. Barra 
minn hekk, il-kunċett ta' "nutrizzjoni 
speċjalizzata" għandu jinżamm u jkun 
strettament limitat għall-prodotti li kapaċi 
juru l-kapaċità unika tagħhom li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet nutrizzjonali 
speċifiċi tal-gruppi vulnerabbli tal-
popolazzjoni, minħabba li mingħajr dan, 
dawn il-prodotti ma jkunux jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq skont il-leġiżlazzjoni 
attwali tal-UE
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jerġa' jiddaħħal il-kunċett tal-ikel maħsub għal nutrizzjoni speċjalizzata. 
Din il-miżura tiddefinixxi kriterji għall-protezzjoni tat-tfal żgħar fir-rigward tal-ikel u tar-
rekwiżiti nutrizzjonali u ta' sikurezza tal-ikel li jkunu speċifiċi għal dik l-età, pereżempju l-
limiti dwar l-addizzjoni ta' nutrimenti, riskji mikrobijoloġiċi u sustanzi kontaminanti. F'każ li 
dawn il-prodotti ma jiġux integrati, huma jispiċċaw regolamentati bħala ikel maħsub għall-
popolazzjoni ġenerali u jkunu suġġetti għall-kriterji nutrizzjonali u ta' purezza stipulati għall-
popolazzjoni adulta li mhux dejjem huma adegwati għat-tfal ta' bejn it-12-il xahar u s-36 
xahar.

Emenda 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

dan ir-Regolament jiffoka fuq ir-rekwiżiti 
ġenerali dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, kif ukoll l-ikel 
maħsub għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina, filwaqt li jikkunsidra 
d-Direttivi tal-Kummissjoni 2006/141/KE, 
2006/125/KE u 1999/21/KE u r-
Regolament (KE) Nru 41/2009.

Or. en

Emenda 18
Henri Weber

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

fuq ir-rekwiżiti ġenerali dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-
formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali, kif ukoll il-prodotti tal-ikel 
maħsub għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina, filwaqt li jikkunsidra 
d-Direttivi tal-Kummissjoni 2006/141/KE, 
2006/125/KE u 1999/21/KE, kif ukoll ir-
Regolament (KE) Nru 41/2009 tal-
Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 19
Henri Weber

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
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Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 21
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Fid-dawl tal-vulnerabilità tal-
kategoriji tal-persuni koperti minn dan ir-
Regolament, huwa essenzjali li ċertu 
numru ta' sustanzi meqjusa li jagħmlu 
ħsara jkunu esklużi mill-kompożizzjoni ta' 
ikel maħsub għalihom. Bil-prinċipju 
prekawzjonarju, dan japplika l-istess 
għas-sustanzi perikolużi li dwarhom, 
madankollu, jeżistu inċertezzi xjentifiċi. 
Jeħtieġ li tiġi stabbilita u aġġornata lista 
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tas-sustanzi li huma strettament projbiti 
fil-produzzjoni ta' dan l-ikel, kif imsemmi 
fir-Regolament.

Or. fr

Emenda 22
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) L-użu tal-pestiċidi, tal-organiżmi 
ġenetikament modifikati u taż-żejt tal-
palma huwa pprojbit fil-produzzjoni ta' 
prodotti tal-ikel maħsuba għall-
manifattura tal-ikel imsemmi f'dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, l-użu ta' 
nanomaterjali huwa pprojbit fil-
manifattura tal-ikel imsemmi f'dan ir-
Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M'għandniex ninsew li l-ikel imsemmi f'dan ir-Regolament huwa għall-gruppi vulnerabbli 
bħat-trabi, it-tfal żgħar u persuni li huma morda, u li, għaldaqstant irid jinżamm livell għoli 
ta' protezzjoni tas-saħħa billi s-sustanzi perikolużi jew potenzjalment perikolużi jiġu pprojbiti.

Emenda 23
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 17c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) Il-kontenituri tal-ikel imsemmi 
f'dan ir-Regolament ukoll iridu jiżguraw 
livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
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konsumaturi u ma jistax ikun fihom 
sustanzi li jfixxklu s-sistema endokrinali, 
bħall-Bisfenol A, jew komposti oħra li 
jistgħu jipperikolaw is-saħħa.

Or. fr

Emenda 24
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17d) Bil-għan li tiġi aġġornata l-lista tas-
sustanzi pprojbiti, l-Awtorità Ewropea 
għas-Sikurezza tal-Ikel (EFSA) u l-
awtoritajiet nazzjonali b'kompetenza f'din 
il-materja għandhom iwettqu valutazzjoni 
regolari primarjament abbażi ta' dejta 
ġdida u żviluppi xjentifiċi u statutorji fl-
Istati Membri tal-UE jew fil-livell 
internazzjonali.

Or. fr

Emenda 25
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
aktar stretti r-regoli dwar ir-reklamar, il-
kummerċjalizzazzjoni u l-promozzjoni tal-
ikel maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar.

Or. en
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Emenda 26
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali, billi jqis id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2006/141/KE, 2006/125/KE 
u 1999/21/KE. Billi jitqies il-progress 
tekniku u xjentifiku, l-aktar fir-rigward 
tal-valutazzjoni tar-riskju, kif ukoll l-
iżviluppi fuq livell internazzjonali, għall-
istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-
kompożizzjoni u l-informazzjoni b’rabta 
mal-kategoriji tal-ikel koperti minn dan ir-
Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati waqt il-ħidma 
preparatorja, inkluż fuq livell ta’ esperti. Il-
Kummissjoni, fit-tħejjija u l-abbozzar tal-
atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr
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Emenda 27
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, xorb ibbażat fuq il-ħalib u 
maħsub għal tfal żgħar, u l-ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, billi jqis id-
Direttivi tal-Kummissjoni 2006/141/KE, 
2006/125/KE u 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, xorb 
ibbażat fuq il-ħalib u maħsub għal tfal 
żgħar, u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali stabbiliti f’dan ir-Regolament billi 
jitqies il-progress tekniku u xjentifiku kif 
ukoll l-iżviluppi fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni u 
l-proċedura għat-tqegħid fis-suq ta' ikel li 
jirriżulta minn innovazzjonijiet xjentifiċi 
u teknoloġiċi b’rabta mal-kategoriji tal-ikel 
koperti minn dan ir-Regolament, inkluż 
għar-rekwiżiti addizzjonali tat-tikkettar, 
jew derogi minn, dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2000/13/KE u għall-
awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati waqt il-ħidma 
preparatorja, inkluż fuq livell ta’ esperti. Il-
Kummissjoni, fit-tħejjija u l-abbozzar tal-
atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
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simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħalib biex it-trabi jikbru maħsub għat-tfal ta' bejn is-sena u t-3 snin huwa prodott maħsub 
apposta biex jirrispondu għall-ħtiġijiet nutrizzjonali tagħhom u jrid jissodisfa rekwiżiti stretti 
ferm ta' sikurezza tal-ikel, speċjalment fir-rigward tal-kontenut ta' residwi ta' pestiċidi.  Il-
livell ta' sikurezza attwalment applikat għall-ikel tat-trabi jrid jiġi applikat għall-ikel tat-tfal 
ta' bejn is-sena u t-tliet snin.

Emenda 28
Amalia Sartori

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 

(19) B’hekk huwa xieraq li dan ir-
Regolament jiffoka fuq ir-rekwiżiti 
ġenerali dwar il-kompożizzjoni u l-
informazzjoni għall-formuli tat-trabi u l-
formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, xorb ibbażat 
fuq il-ħalib u maħsub għal tfal żgħar u l-
ikel għal skopijiet mediċi speċjali, filwaqt 
li jikkunsidra d-Direttivi tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, 2006/125/KE, 1999/21/KE u 
96/8/KE u r-
Regolament (KE) Nru 41/2009. Sabiex 
jiġu adattati d-definizzjonijiet tal-formuli 
tat-trabi u l-formuli tal-prosegwiment, l-
ikel proċessat biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, 
xorb ibbażat fuq il-ħalib u maħsub għal 
tfal żgħar, u l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali stabbiliti f’dan ir-Regolament billi 
jitqies il-progress tekniku u xjentifiku kif 
ukoll l-iżviluppi fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
kif ukoll il-proċess għat-tqegħid fis-suq ta' 
ikel imsawwar bis-saħħa ta' 



PE480.536v01-00 20/60 AM\889163MT.doc

MT

nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati waqt il-ħidma 
preparatorja, inkluż fuq livell ta’ esperti. Il-
Kummissjoni, fit-tħejjija u l-abbozzar tal-
atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

innovazzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi 
b’rabta mal-kategoriji tal-ikel koperti minn 
dan ir-Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn,
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati waqt il-ħidma 
preparatorja, inkluż fuq livell ta’ esperti. Il-
Kummissjoni, fit-tħejjija u l-abbozzar tal-
atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jerġa' jiddaħħal il-kunċett tal-ikel maħsub għal nutrizzjoni speċjalizzata. 
Dan jiżgura li għal dawn il-prodotti jkunu japplikaw l-aktar regoli stretti fir-rigward tan-
nutrizzjoni, tar-riskji mikrobijoloġiċi, tal-pestiċidi, tal-kontaminanti, tas-sustanzi li jagħtu l-
kulur u tas-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa. F'każ li dawn il-prodotti ma jiġux integrati, huma 
jispiċċaw regolamentati bħala ikel maħsub għall-popolazzjoni ġenerali u jkunu suġġetti 
għall-kriterji nutrizzjonali u ta' purezza stipulati għall-popolazzjoni adulta li mhux dejjem 
huma adegwati għat-tfal ta' bejn it-12-il xahar u s-36 xahar.

Emenda 29
Henri Weber

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 

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

speċjali, kif ukoll il-prodotti tal-ikel 
maħsub għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina, billi jqis id-Direttivi
tal-Kummissjoni 2006/141/KE, 
2006/125/KE u 1999/21/KE u r-
Regolament (KE) Nru 41/2009 tal-
Kummissjoni. 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 u l-prodotti tal-
ikel maħsub għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina stabbiliti f’dan ir-
Regolament billi jitqies il-progress tekniku 
u xjentifiku fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
b’rabta mal-kategoriji tal-ikel koperti minn 
dan ir-Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati waqt il-ħidma 
preparatorja, inkluż fuq livell ta’ esperti. Il-
Kummissjoni, fit-tħejjija u l-abbozzar tal-
atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr

Emenda 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-kriterji għat-twaqqif ta’ rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
tal-formuli tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, l-ikel proċessat biċ-ċereali u 
l-ikel tat-trabi, l-ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali, kif ukoll l-ikel maħsub għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina, 
billi jqis id-Direttivi tal-Kummissjoni 
2006/141/KE, 2006/125/KE u 1999/21/KE 
u r-Regolament (KE) Nru 41/2009. Sabiex 
jiġu adattati d-definizzjonijiet tal-formuli 
tat-trabi u l-formuli tal-prosegwiment, l-
ikel proċessat biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u 
l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali u l-ikel 
maħsub għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina stabbiliti f’dan ir-
Regolament billi jitqies il-progress tekniku 
u xjentifiku fuq livell internazzjonali, 
għall-istabbiliment tar-rekwiżiti speċifiċi 
dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni 
b’rabta mal-kategoriji tal-ikel koperti minn 
dan ir-Regolament, inkluż għar-rekwiżiti 
addizzjonali tat-tikkettar, jew derogi minn, 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/13/KE 
u għall-awtorizzazzjoni tal-indikazzjonijiet 
nutrittivi u tas-saħħa, is-setgħa tal-
adozzjoni tal-atti bi qbil mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati waqt il-ħidma 
preparatorja, inkluż fuq livell ta’ esperti. Il-
Kummissjoni, fit-tħejjija u l-abbozzar tal-
atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 31
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Huwa xieraq li tiġi stabbilita u 
aġġornata lista tal-Unjoni ta’ vitamini, 
minerali, aċidi amminiċi u sustanzi oħra li 
jistgħu jiġu miżjuda mal-formuli tat-trabi u 
l-formuli tal-prosegwiment, l-ikel proċessat 
biċ-ċereali u l-ikel tat-trabi, u l-ikel għal
skopijiet mediċi speċjali, soġġetti għal ċerti 
kriterji stabbiliti f’dan ir-Regolament. Bil-
għan li din il-lista tiġi aġġornata, huwa 
xieraq li lill-Kummissjoni tiġi ddelegata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 32
Henri Weber

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 34
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Bħalissa, f’konformità mal-Opinjoni 
tal-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji tas-
Saħħa Emerġenti u Identifikati Ġodda 
(SCENIHR) dwar il-valutazzjoni tar-riskju 
tal-prodotti tan-nanoteknoloġiji, tad-19 ta’ 
Jannar 2009, hemm informazzjoni mhux 
adegwata dwar ir-riskji assoċjati man-
nanomaterjali artifiċjali u l-metodi ta’ 
testijiet eżistenti jistgħu ma jkunux 
adegwati biex ikopru l-kwistjonijiet kollha 
li jistgħu jinqalgħu b’rabta man-
nanomaterjali artifiċjali. B’hekk, in-
nanomaterjali artifiċjali ma għandhomx 
jiġu nklużi fil-lista tal-Unjoni għall-
kategoriji tal-ikel koperti minn dan ir-
Regolament, sakemm issir valutazzjoni 
mill-Awtorità.

(21) Bħalissa, f’konformità mal-Opinjoni 
tal-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji tas-
Saħħa Emerġenti u Identifikati Ġodda 
(SCENIHR) dwar il-valutazzjoni tar-riskju 
tal-prodotti tan-nanoteknoloġiji, tad-19 ta’ 
Jannar 2009, hemm informazzjoni mhux 
adegwata dwar ir-riskji assoċjati man-
nanomaterjali artifiċjali u l-metodi ta’ 
testijiet eżistenti jistgħu ma jkunux 
adegwati biex ikopru l-kwistjonijiet kollha 
li jistgħu jinqalgħu b’rabta man-
nanomaterjali artifiċjali. B’hekk,
minħabba l-vulnerabilità tal-gruppi li 
għalihom huwa maħsub l-ikel kopert 
minn dan ir-Regolament, in-nanomaterjali 
artifiċjali ma għandhomx jiġu nklużi fil-
lista tal-Unjoni għall-kategoriji tal-ikel 
koperti minn dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 35
Françoise Grossetête

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-

(26) Bħalissa, id-dikjarazzjonijiet '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 
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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.

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 ta' 
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 magħhom,
kif ukoll indikazzjoni tal-grupp ta' persuni 
li għalihom huwa maħsub, kif inhuma 
rregolati mir-Regolament (UE) Nru 
41/2009, u jipprovdu, għalhekk, l-istess 
livell ta' protezzjoni għall-konsumatur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina għandhom igawdu minn qafas regolatorju 
maħsub għall-ħtiġijiet tagħhom.

Emenda 36
Henri Weber

Proposta għal regolament
Premessa 26
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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, id-dikjarazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għall-ikel maħsub għal użu ta’ 
nutriment speċifiku għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-ġlutina skont ir-regoli 
speċifikati fl-Artikolu 3 tar-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. Barra minn 
hekk, id-dikjarazzjoni "mingħajr glutina" 
tista' tintuża għall-ikel normali u għall-
prodotti tal-ikel adatt għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina skont ir-regoli 
stabbiliti mill-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) 41/2009 tal-
Kummissjoni li jikkonċerna l-
kompożizzjoni u l-ittikkettar ta' oġġetti tal-
ikel għal dawk li ma taqbilx magħhom il-
glutina, li ma jippermettux l-użu tad-
dikjarazzjoni 'b’livell baxx ta’ glutina' għal 
dan l-ikel. Dawn il-prodotti tal-ikel 
maħsuba bħala ikel speċjali għall-persuni 
li ma taqbilx magħhom il-glutina 
għandhom jinżammu f'dan ir-
Regolament, billi l-provvista ta' ikel sikur 
maħsub għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina u t-tgħarrif tal-
persuni bil-marda coeliac dwar l-assenza 
ta' glutina huwa importanti għall-ġestjoni 
ta' din il-marda. Dan huwa b'konformità 
mal-istandard internazzjonali għall-ikel 
għal dieti speċjali jew maħsub għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina 
(CODEX STAN 118-1979 rivedut fl-
2008).  Barra minn hekk, il-
kundizzjonijiet għall-użu tad-dikjarazzjoni 
"mingħajr glutina" għall-ikel għall-
konsum normali għandhom jinżammu fir-
Regolament (KE) 41/2009.

Or. fr
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Emenda 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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, id-dikjarazzjonijiet 'mingħajr 
glutina' u 'b’livell baxx ta’ glutina' jistgħu 
jintużaw għall-ikel għal nutrizzjoni 
speċjalizzata maħsuba għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-ġlutina skont ir-regoli 
speċifikati fl-Artikolu 3 tar-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. Barra minn 
hekk, id-dikjarazzjoni "mingħajr glutina" 
tista' tintuża għall-ikel għall-konsum 
normali u għal ikel ieħor għal nutrizzjoni 
speċjalizzata adatta għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina skont ir-regoli 
stabbiliti mill-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) 41/2009 tal-
Kummissjoni li jikkonċerna l-
kompożizzjoni u l-ittikkettjar ta' oġġetti 
tal-ikel għal dawk li ma taqbilx magħhom 
il-glutina, li ma jippermettux l-użu tad-
dikjarazzjoni 'b’livell baxx ta’ glutina' 
għal dan l-ikel. Dan l-ikel għal nutrizzjoni 
speċjali maħsuba għall-persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina għandu 
jinżamm f'dan ir-Regolament, billi l-
provvista ta' ikel sikur maħsub għal 
persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina 
u t-tgħarrif tal-persuni bil-marda coeliac 
dwar l-assenza ta' glutina huwa 
importanti għall-ġestjoni ta' din il-marda. 
Dan huwa b'konformità mal-istandard 
internazzjonali għall-ikel għal dieti 
speċjali għal persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina (CODEX STAN 
118-1979 rivedut fl-2008).  Barra minn 
hekk, il-kundizzjonijiet għall-użu tad-
dikjarazzjoni "mingħajr glutina" għall-
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ikel għall-konsum normali għandhom 
jinżammu fir-Regolament (KE) 41/2009.

Or. en

Emenda 38
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Għandha tiddaħħal definizzjoni 
aktar stretta għas-sostituti totali tad-dieta 
billi dawn is-sostituti, jekk jittieħdu taħt 
superviżjoni medika, jistgħu jitqiesu bħala 
ikel għal skopijiet mediċi speċjali.  Id-
dikjarazzjonijiet dwar it-telf tal-piż 
għandhom jiġu ssostanzjati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1924/2006.

Or. en

Emenda 39
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Bil-għan li jiġi ggarantit livell għoli 
ta' protezzjoni tal-konsumaturi, 
għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tal-Istati 
Membri proċeduri adegwati għas-
superviżjoni, kemm tal-iġjene kif ukoll 
tal-kompożizzjoni, qabel u wara t-tqegħid 
fis-suq tal-ikel.

Or. fr
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Emenda 40
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Huma meħtieġa miżuri tranżizzjonali
adegwati li jippermettu lill-operatur tan-
negozju tal-ikel biex jadattaw għar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

(29) Il-Kummissjoni għandha tieħu l-
miżuri adegwati meħtieġa biex tippermetti 
ċ-ċertezza legali waqt it-tranżizzjoni lejn 
ir-Regolament preżenti u tippermetti lill-
operatur tan-negozju tal-ikel biex jadattaw 
għar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat li l-aġġustamenti regolatorji li jirriżultaw minn din il-proposta joħolqu 
lakuna legali, anki jekk waqt perjodu tranżitorju.

Emenda 41
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Huwa meħtieġ li jsir provvediment 
għal proċedura li tippermetti li l-oġġetti 
tal-ikel li jirriżultaw minn innovazzjonijiet 
xjentifiċi u teknoloġiċi jitqiegħdu fis-suq 
fuq bażi temporanja biex ikun jista’ 
jinkiseb benefiċċju xieraq mix-xogħol tar-
riċerka industrijali sa ma ssir l-emenda 
tad-Direttiva speċifika konċernata. 
Madankollu, fuq il-bażi tal-protezzjoni 
tas-saħħa tal-konsumatur, l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tista’ 
tingħata biss wara konsultazzjonijiet mal-
Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza tal-
Ikel.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-manifatturi fis-settur jingħataw l-aqwa orjentazzjoni dwar liema passi 
jridu jsegwu bil-għan li jkunu jistgħu jirrispondu bl-aħjar mod possibbli għall-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' nutrizzjoni tal-gruppi vulnerabbli.  B'hekk il-gruppi vulnerabbli jkunu jistgħu 
jibbenefikaw malajr mill-progress tekniku u xjentifiku relevanti.

Emenda 42
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 29b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) Bil-għan li jiġi ffaċilitat l-aċċess fis-
suq għall-operaturi u, b'mod partikulari, 
l-SMEs, li jkunu jixtiequ jbigħu prodotti 
tal-ikel li jirriżultaw minn innovazzjonijiet 
xjentifiċi u teknoloġiċi, il-Kummissjoni 
Ewropea, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati relevanti, għandha 
tadotta linji gwida dwar il-proċedura tat-
tqegħid fis-suq, fuq bażi temporanja, ta' 
prodotti tal-ikel li jirriżultaw minn 
innovazzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi.

Or. fr

Emenda 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi garanziji essenzjali li huma offruti fid-Direttiva Qafas attwali dwar l-oġġetti tal-ikel għal 
użu ta’ nutriment partikolari (2009/39/KE), b'mod partikulari dawk li jirrigwardaw "l-ikel 
għal persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina", tneħħew mill-kamp ta' applikazzjoni tar-
reviżjoni proposta, għad-dannu tal-persuni li jsofru mill-marda coeliac.

Emenda 44
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 45
Henri Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
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Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-ikel maħsub għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina.

Or. en

Emenda 47
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) ħalib maħsub għat-tfal żgħar; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xorb b'bażi ta' ħalib maħsub għat-tfal żgħar huma prodotti rikki fin-nutrijenti u mfassla 
apposta biex jirrispondu għall-ħtiġijiet nutrizzjonali tat-tfal żgħar ta' bejn it-12-il xahar u s-
36 xahar. It-tneħħija ta' dawn il-prodotti mir-Regolament twassal għal tnaqqis fil-miżuri tas-
sikurezza tal-ikel, kompożizzjoni nutrizzjonali mhux speċifika u għal assenza ta' 
armonizzazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni.  Minħabba f'hekk, dawn il-prodotti jispiċċaw 
regolati bħala ikel maħsub għall-popolazzjoni ġenerali u jkunu għaldaqstant suġġetti għall-
kriterji nutrizzjonali stipulati għall-popolazzjoni adulta li mhumiex adegwati għat-tfal ta' bejn 
it-12-il xahar u s-36 xahar. 

Emenda 48
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt g – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) ħalib maħsub għat-tfal żgħar; imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħalib biex it-trabi jikbru maħsub għat-tfal ta' bejn is-sena u t-3 snin huma prodotti 
maħsuba apposta biex jirrispondu għall-ħtiġijiet nutrizzjonali tagħhom u jridu jissodisfaw 
rekwiżiti stretti ferm ta' sikurezza tal-ikel, speċjalment fir-rigward tal-kontenut ta' residwi ta' 
pestiċidi.  Il-livell ta' sikurezza attwalment applikat għall-ikel tat-trabi jrid jiġi applikat għall-
ikel tat-tfal ta' bejn is-sena u t-tliet snin.

Emenda 49
Henri Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "prodotti tal-ikel għal persuni li ma 
taqbilx magħhom il-glutina" tfisser ikel 
maħsub għal nutrizzjoni speċjali li jkun 
prodott, preparat u/jew proċessat b'mod 
speċjali biex jissodisfa l-ħtiġijiet speċifiċi 
ta' dieta ta' persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina;

Or. fr

Emenda 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "ikel għal persuni li ma taqbilx 
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magħhom il-glutina" tfisser ikel maħsub 
għal nutrizzjoni partikolari li jkun 
prodott, preparat u/jew proċessat b'mod 
speċjali biex jissodisfa l-ħtiġijiet speċjali 
ta' dieta ta' persuni li ma taqbilx 
magħhom il-glutina;

Or. en

Emenda 51
Bendt Bendtsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "prodott ippakkjat" tfisser il-prodott 
u l-pakkett individwali tiegħu li fih ikun 
ippakkjat qabel ma jinbiegħ; 

Or. da

 ara test tad-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE tal-20 ta’ Jannar 1976 fuq l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-prekondizzjonament bil-piż jew bil-volum ta’ ċerti 

prodotti f’imballaġġ minn qabel

Emenda 52
Bendt Bendtsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hb) "prodott ippakkjat" tfisser prodott li 
jitqiegħed f'pakkett ta' liema sura jkun, 
mingħajr ma x-xerrej ikun preżenti, 
b'mod li l-kwantità tal-prodott fil-pakkett 
ikollha valur predeterminat u li ma jkunx 
jista' jiġi mmodifikat mingħajr ma l-
pakkett jinfetaħ jew jinbidel b'mod 
perċettibbli.

Or. da
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ara test tad-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEEtal-20 ta’ Jannar ta’ l-1976 fuq l-
approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-prekondizzjonament bil-piż jew bil-

volum ta’ ċerti prodotti f’imballaġġ minn qabel

Emenda 53
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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. fr

Emenda 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

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

Or. en

Emenda 55
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 56
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 6a
Sorveljanza

L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jassiguraw id-dħul fis-seħħ ta' 
sistema adegwata ta' kontroll li tiżgura li 
l-operaturi fis-suq josservaw id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva kif 
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ukoll ir-regoli tas-saħħa relevanti.

Or. fr

Emenda 57
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b
Il-prinċipju ta’ prekawzjoni

Meta, wara l-valutazzjoni tal-
informazzjoni xjentifika disponibbli, ikun 
hemm bażi raġonevoli għal tħassib dwar 
il-possibbiltà ta' effetti negattivi iżda 
tippersisti l-inċertezza xjentifika, jistgħu 
jintgħażlu miżuri tal-ġestjoni tar-riskji, li 
jkunu meħtieġa biex jiġi żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tal-kategoriji 
vulnerabbli tal-popolazzjoni speċifikati 
f'dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro
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Emenda 59
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ikel imsemmi fl-Artikolu 1(1) ma 
għandux ikollu xi sustanza ta’ kwalunkwe 
kwantità li tista’ tkun ta’ periklu għas-
saħħa tal-persuni li għalihom huwa 
maħsub. B'mod partikulari, huma 
m'għandux ikun fihom la residwi tal-
pestiċidi, la organiżmi mmodifikati 
ġenetikament, la żejt tal-palma, u lanqas 
nanomaterjali.

Or. fr

Emenda 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 61
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar u r-reklamar tal-kategoriji tal-ikel koperti minn dan ir-Regolament għandhom 
ikunu bbażati fuq dejta xjentifika li tista' tiġi evalwata u konvalidata minn entità indipendenti, 
f'dal-każ l-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza tal-Ikel.

Emenda 62
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 63
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fit-tikkettar, fil-preżentazzjoni u fir-
reklamar tal-prodotti tal-ikel għall-
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konsum normali dan li ġej għandu jiġi 
pprojbit:
a) l-użu tal-kliem "nutrizzjoni 
speċjalizzata", kemm waħedhom kif ukoll 
ma' kliem ieħor, biex jirreferu għal dawk 
il-prodotti tal-ikel;
b) kull dikjarazzjoni jew preżentazzjoni 
oħra li tista' tagħti l-impressjoni li jista' 
jkun involut wieħed mill-prodotti 
msemmija fl-Artikolu 1(1) u 1(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tinżamm dispożizzjoni simili għal dik fl-Artikolu 2.2b tad-Direttiva Qafas attwali li 
tiggarantixxi li l-prodotti li jkunu konformi mar-Regolament biss jistgħu jiġu ppreżentati 
bħala li jkopru l-ħtiġijiet speċifiċi tal-gruppi fil-mira. Irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn 
ikel b'dikjarazzjonijiet ta' nutrizzjoni u l-ikel normali. Il-prodotti tal-ikel b'nutrizzjoni jew 
dikjarazzjonijiet ta' saħħa approvati biss għandhom ikunu jistgħu jikkomunikaw dwar l-
adegwatezza tagħhom għal kundizzjonijiet speċifiċi. 

Emenda 64
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 66
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Ir-responsabilità għat-tixrid ta’ 
kwalunkwe informazzjoni utli jew ir-
rakkomandazzjonijiet b’referenza għall-
kategoriji tal-ikel imsemmija fl-Artikolu 
1(1) għandha tkun esklużivament tal-
persuni bi kwalifiki fil-mediċina, in-
nutrizzjoni, il-farmaċewtika jew 
professjonisti oħra responsabbli mill-kura 
materna u dik tas-saħħa tat-trabi u 
għandha tkun ibbażata fuq dejta 
xjentifika li tista' tiġi vverifikata 
indipendentement.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Kull informazzjoni dwar dawn il-kategoriji ta' ikel imxerrda b'mezzi passivi (pereżempju 
permezz tal-internet) għandha titfassal minn professjonisti kwalifikati u tkun ibbażata fuq 
dejta xjentifika li tista' tiġi vverifikata.

Emenda 67
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-kompożizzjoni tal-kontenut u l-
ippakkjar tal-ikel imsemmija fl-Artikolu 
1(1) għandhom ikunu b'tali mod li 
jiżguraw li l-persuni li għalihom huwa 
maħsub l-ikel igawdu minn livell għoli ta' 
protezzjoni. Huma ma jistax ikun fihom 
sustanzi li jfixxklu s-sistema endokrinali, 
bħall-Bisfenol A, jew sustanzi oħra li 
jistgħu jkunu ta' ħsara għas-saħħa.

Or. fr

Emenda 68
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti tal-ikel koperti mir-Regolament preżenti jridu jipprovdu informazzjoni ulterjuri 
sostanzjali sabiex jiżguraw l-użu sikur tagħhom.  Huwa kruċjali li l-prodotti sikuri u 
konvalidati koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jistgħu jitqiegħdu fis-
suq fil-mument opportun. Billi l-prodotti attwalment fis-suq qegħdin jissodisfaw il-kriterji tas-
sikurezza tal-ikel definiti għat-tfal żgħar, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jinżammu 
sakemm tiġi ppreżentata l-opinjoni tal-EFSA sabiex jibqa' jingħata livell għoli ta' sikurezza, 
kif inhu xieraq għal dan il-grupp vulnerabbli ta' konsumaturi.

Emenda 69
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 70
Henri Weber

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

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

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

Or. fr

Emenda 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 72
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 73
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ir-rekwiżiti speċifiċi dwar l-użu ta' 
pestiċidi fil-prodotti agrikoli maħsuba 
għall-produzzjoni ta’ ikel simili u dwar ir-
residwi tal-pestiċidi f’ikel simili;

b) l-identifikazzjoni ta' sustanzi li 
għandhom jiġu pprojbiti fil-produzzjoni 
ta' prodotti agrikoli maħsuba għall-
produzzjoni ta’ dan l-ikel, fil-
kompożizzjoni aħħarija ta' dawn il-
prodotti tal-ikel u fil-kompożizzjoni tal-
kontenitur tagħhom;

Or. fr

Emenda 74
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-limitazzjonijiet speċifiċi fil-
kompożizzjoni tal-pakketti li fihom ikun 
hemm l-ikel imsemmija fl-Artikolu 1(1);   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tikkontrolla jew li tipprojbixxi sustanzi fil-
pakkett li fih ikun hemm l-ikel tat-trabi jew tat-tfal li jista' jkollu effett fuq prodott qabel ma 
dan jiġi kkunsmat, pereżempju l-użu tal-bisfenol A fil-lega tal-landa li jista' jmur fil-prodott.     

Emenda 75
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) id-derogi mid-daqs minimu tat-tipa 
minħabba r-rekwiżiti speċifiċi addizzjonali 
dwar informazzjoni mandatorja li 
għandha tiġi pprovduta fuq tikketti ta' 
ċertu ikel, kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) ta' 
dan ir-Regolament u rekwiżiti oħra ta' 
leġġibilità, stabiliti fir-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni 
dwar l-ikel lill-konsumaturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-tikketti applikabbli għal dawn il-kategoriji ta' prodotti se 
jiġu riveduti u mfassla mill-ġdid f'forma ta' atti delegati.  Ikun xieraq, f'dan il-punt, li nqisu l-
ħtiġijiet speċifiċi ta' informazzjoni tal-konsumaturi u r-rekwiżiti ta' leġġibilità applikabbli 
għal dawn il-prodotti, li jistgħu jeħtieġu deroga mid-daqs minimu tat-tipa u minn ċerti kriterji 
ta' leġġibilità stipulati għall-ikel ġenerali.
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Emenda 76
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il convient de fournir, pour les aliments couverts par le présent règlement, des informations 
substantielles supplémentaires par rapport aux exigences en matière d’étiquetage applicables 
aux aliments destinés à la population générale, ce afin de garantir leur utilisation en toute 
sécurité.  Les exigences spécifiques d’étiquetage applicables à ces catégories de produits 
feront l’objet d’une révision et d’une refonte sous forme d’actes délégués.  Il convient, à ce 
stade, d’examiner les besoins spécifiques des consommateurs en termes d'informations et les 
exigences de lisibilité applicables à ces produits. Il est possible qu'il soit nécessaire, à cet 
égard, de déroger aux exigences de taille de police minimale et à d’autres critères de lisibilité 
établis pour les aliments destinés à la population générale.

Emenda 77
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ir-rekwiżiti ta' informazzjoni li trid 
tingħata dwar ir-rakkomandazzjonijiet 
għall-użu adegwat tal-ikel imsemmi fl-
Artikolu 1(1).

Or. en



PE480.536v01-00 50/60 AM\889163MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti tal-ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament huma meħtieġa 
jipprovdu informazzjoni ulterjuri sostanzjali meta mqabbla mad-dispożizzjonijiet tat-tikkettar 
tal-ikel ġenerali, sabiex jiżguraw l-użu sikur tagħhom.  

Emenda 78
Michèle Rivasi

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, ir-riżultati ta' 
evalwazzjonijiet ġodda tar-riskju u l-
prinċipju prekawzjonarju, il-Kummissjoni 
għandha taġġorna r-Regolamenti delegati 
msemmija fil-paragrafu 2 bi qbil mal-
Artikolu 15.

Or. fr

Emenda 79
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tippermetti tqegħid fis-suq malajr 
tal-prodotti tal-ikel maħsuba għal 
nutrizzjoni partikolari u li jirriżultaw 
minn progress xjentifiku u teknoloġiku, 
il-Kummissjoni tista', wara konsultazzjoni 
mal-Awtorità Ewropea tas-Sikurezza tal-
Ikel (EFSA), tawtorizza għall-perjodu ta' 
sentejn, it-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
ma jissodisfawx ir-regoli ta' 
kompożizzjoni stabbiliti minn dan ir-
Regolament u mir-regolamenti delegati 
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għall-gruppi ta' prodotti tal-ikel maħsuba 
għal nutrizzjoni partikolari msemmija fl-
Artikolu 1(1). Dawn il-miżuri huma 
adottati skont il-proċedura ta' delega 
msemmija fl-Artikolu 15.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li terġa' tiddaħħal il-klawsola ta' innovazzjoni prevista fid-Direttiva 2009/29 
dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta’ nutriment partikolari.  Din il-proċedura, li attwalment ftit 
li xejn hija użata, għandha tiġi ffaċilitata sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jistgħu 
jibbenefikaw mill-aktar fis minn prodotti adatti.

Emenda 80
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-identifikazzjoni ta' sustanzi li jridu 
jiġu pprojbiti, kif imsemmi fil-paragrafu 
2(b), tista' tirriżulta minn inizjattiva tal-
Kummissjoni jew minn talba ta' Stat 
Membru.

Or. fr

Emenda 81
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Ħalib maħsub għat-tfal żgħar

Qabel tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni, 
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kif definit mill-Artikolu 18(1), il-
Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat 
lill-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-
Ikel, għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport li jkun 
jgħid jekk ikunx hemm ħtieġa ta' miżuri 
speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u t-
tikkettar ta' xorb ibbażat fuq il-ħalib għat-
tfal żgħar, flimkien ma' proposta 
leġiżlattiva, jekk ikun il-każ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiggarantixxi livell għoli ta' protezzjoni ta' grupp ta' konsumaturi partikolarment 
vulnerabbli, l-EFSA għandha tintalab tagħti opinjoni xjentifika dwar jekk għandhomx 
jiddaħħlu rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u t-tikkettar għal dawn il-prodotti tal-ħalib 
fl-atti ddelegati tal-Kummissjoni.

Emenda 82
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) dawn ma għandhomx, fuq bażi tal-
evidenza xjentifika disponibbli, 
jippreżentaw problema ta’ sigurtà għas-
saħħa tal-konsumatur; u,

a) dawn ma għandhomx, fuq bażi tal-
evidenza xjentifika disponibbli, 
jippreżentaw problema ta’ sigurtà u 
jkollhom effett pożittiv ippruvat għas-
saħħa tal-konsumatur;

Or. fr

Emenda 83
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mhux aktar tard minn [sentejn (2) mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi u sussegwentement taġġorna 
lista tal-Unjoni tas-sustanzi permessi li 
jilħqu l-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1, 
permezz ta' atti ddelegati skont l-Artikolu 
15. Id-dħul ta’ sustanza fil-lista tal-Unjoni 
għandha tinkludi speċifikazzjoni dwar is-
sustanza, u, fejn ikun meħtieġ, tispeċifika l-
kundizzjonijiet tal-użu u l-kriterji tal-purità 
applikabbli.

Or. fr

Emenda 84
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mhux aktar tard minn [sentejn (2) mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi u sussegwentement taġġorna 
lista tal-Unjoni tas-sustanzi permessi li 
jilħqu l-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1, 
permezz tar-Regolamenti ta’ 
implimentazzjoni. Id-dħul ta’ sustanza fil-
lista tal-Unjoni għandha tinkludi 
speċifikazzjoni dwar is-sustanza, u, fejn 

2. Mhux aktar tard minn [sitt (6) xhur mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi u sussegwentement taġġorna 
lista tal-Unjoni tas-sustanzi permessi li 
jilħqu l-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1, 
permezz tar-Regolamenti ta’ 
implimentazzjoni. Id-dħul ta’ sustanza fil-
lista tal-Unjoni għandha tinkludi 
speċifikazzjoni dwar is-sustanza, u, fejn 
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ikun meħtieġ, tispeċifika l-kundizzjonijiet 
tal-użu u l-kriterji tal-purità applikabbli. 
Dawn ir-Regolamenti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 14(2). Permezz ta’ raġunijiet 
xierqa ta’ urġenza estrema relatati mar-
riskji emerġenti tas-saħħa, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli b’mod immedjat li jaġġornaw 
il-lista tal-Unjoni bi qbil mal-Artikolu 
14(3).

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

Or. ro

Emenda 85
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta sustanza tkun diġà ġiet inkluża 
fil-lista tal-Unjoni u jkun hemm tibdil 
sinifikanti fil-metodi tal-produzzjoni, jew 
ikun hemm tibdil fid-daqs tal-partikuli, 
eżempju permezz tan-nanoteknoloġija, is-
sustanza mħejjija minn dawn il-metodi l-
ġodda għandha tkun meqjusa bħala 
sustanza differenti u l-lista tal-Unjoni 
għandha tiġi emendata kif suppost qabel 
titqiegħed fis-suq tal-Unjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2(3) u 10 ta' dan ir-Regolament 
għandha tingħata għal perijodu ta’ żmien
mhux determinat minn (*) [(*) Id-
data tad-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv 
bażiku jew minn kull data oħra stabbilita 
mil-leġiżlatur.]

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2(3) u 10 ta' dan ir-Regolament 
għandha tingħata għal perijodu ta’ ħames 
snin li jibdew jgħoddu mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar is-setgħat iddelegati mhux aktar tard 
minn sitt xhur qabel tmiem il-perjodu ta' 
ħames snin. Id-delega tas-setgħat 
għandha tiġi estiża taċitament għal 
perjodi simili ta' żmien, ħlief meta l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
esprimew li huma kontra din l-estensjoni 
taż-żmien mhux aktar tard minn tliet xhur 
qabel tmiem kull perjodu.

Or. ro

Emenda 87
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2(3) u 10 ta' dan ir-Regolament 
għandha tingħata għal perijodu ta’ żmien
mhux determinat minn (*) [(*)  Id-data 
tad-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv bażiku 
jew minn kull data oħra stabbilita mil-
leġiżlatur.]

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 10 u 11 ta' dan ir-Regolament 
għandha tingħata għal perijodu ta’ ħames 
snin minn (*) [(*)  Id-data tad-dħul fis-
seħħ tal-att leġiżlattiv bażiku jew minn kull 
data oħra stabbilita mil-leġiżlatur.]

Or. fr

Emenda 88
Amalia Sartori
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sal-aħħar tal-perjodu ta' tranżizzjoni, 
kif definit fl-Artikolu 18(1), il-
Kummissjoni għandha, wara li tkun 
ikkonsultat lill-Awtorità Ewropea għas-
Sikurezza tal-Ikel, tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar jekk ikunx hemm lok li jiddaħħlu 
dispożizzjonijiet speċjali dwar il-
kompożizzjoni u t-tikkettar ta' xorb 
ibbażat fuq il-ħalib għat-tfal żgħar fir-
rigward tal-ħtiġijiet nutrizzjonali, ix-
xejriet tal-konsum, l-ammont 
nutrizzjonali u l-livell ta' sustanzi 
kontaminanti u pestiċidi li għalih qed jiġu 
esposti t-tfal żgħar, filwaqt li titqies il-
leġiżlazzjoni differenti li tirregola l-ikel 
normali u l-ikel maħsub għat-trabi u 
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 ta' xorb ibbażat 
fuq il-ħalib u maħsub għal tfal żgħar;
b) tippreżenta, skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 114 TFUE, proposti 
adegwati biex temenda dan ir-
Regolament; u temenda l-atti delegati 
relevanti biex tinkludi d-dispożizzjonijiet 
speċjali konċernati, skont dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xorb ibbażat fuq il-ħalib u maħsub għat-tfal żgħar attwalment huwa preżenti fis-suq 
Ewropew skont id-dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttiva Qafas 2009/39/KE. Madankollu, 
hemm nuqqas ta' qbil fost l-Istati Membri tal-UE dwar kif dawn il-prodotti għandhom jiġu 
rregolati. Bil-għan li jibqa' jingħata livell għoli ta' protezzjoni lil grupp ta' konsumaturi 
partikolarment vulnerabbli, ikun xieraq li jkun hemm l-opinjoni xjentifika tal-EFSA dwar jekk 
għandhomx jiddaħħlu rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u t-tikkettar għal dawn il-
prodotti fl-atti ddelegati tal-Kummissjoni. 
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Emenda 89
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 2(3) 
u 10 ta’ dan ir-Regolament għandu jidħol 
fis-seħħ biss jekk ma jkun hemm l-ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill jew mill-Kunsill fi żmien 
xahrejn min-notifika ta’ dan l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel id-data ta’ skadenza ta’ dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn (2) b’inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 
ta’ dan ir-Regolament għandu jidħol fis-
seħħ biss jekk ma jkun hemm l-ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill jew mill-Kunsill fi żmien 
xahrejn min-notifika ta’ dan l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel id-data ta’ skadenza ta’ dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn (2) b’inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. fr

Emenda 90
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr
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Emenda 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 92
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Emenda għar-

Regolament (KE) 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 ta' 
sustanzi li jikkawżaw l-intolleranza, bħall-
glutina, fl-ikel"

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-persuni li ma taqbilx magħhom il-glutina għandhom igawdu minn qafas regolatorju 
maħsub għall-ħtiġijiet tagħhom.
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Emenda 93
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 18b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18b
Ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi
Mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2015, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
jevalwa l-ħtieġa li l-kompożizzjoni u t-
tikettar tal-ikel maħsub għal sforzi 
muskolari intensi jiġu armonizzati. Il-
Kummissjoni tista' takkumpanja dan ir-
rapport bi proposti biex jiġu modifikati d-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea se jkollha tipproponi rapport dwar il-ħtieġa li d-dispożizzjonijiet 
dwar il-kompożizzjoni u t-tikkettar tal-ikel maħsub għal sforzi muskolari intensi jiġu 
armonizzati fid-dawl tar-rekwiżiti tal-protezzjoni tal-konsumatur u tal-funzjonament tas-suq 
intern.

Emenda 94
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bla ħsara għall-kriterji dwar il-livelli 
ta' ċerti sustanzi kontaminanti stipulati 
fir-Regolament (KE) Nru 1881/2006, il-
kriterji mikrobijoloġiċi stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 2073/2005 
għandhom japplikaw għal xorb ibbażat 
fuq il-ħalib maħsub għat-tfal żgħar u 
attwalment fis-suq waqt il-perjodu ta' 
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tranżizzjoni stipulat fil-paragrafu 1.

Or. en


