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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-kwistjoni tal-ikel maħsub għall-persuni bi ħtiġijiet nutrizzjonali partikulari (minn hawn 'il 
quddiem 'ikel PARNUTS') ilu qasam fl-attenzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u dan 
jirrifletti d-domanda ċara tas-suq għal provvista ta' ikel sikur u tajjeb għas-saħħa. Dak li darba 
kien suq 'niċċa', is-settur tal-ikel PARNUTS kiber b'mod sinifikanti matul l-aħħar snin, u 
ntwera li kien hemm nuqqas ta' ċarezza meta wieħed jiddistingwi bejn ikel ġenerali u ikel 
maħsub għal gruppi speċifiċi ta' persuni. Dawn l-iżviluppi huma meqjusa fil-qafas leġiżlattiv 
propost u għaldaqstant ir-rapporteur għal opinjoni huwa deċiżament favur l-għanijiet ta' din il-
proposta.

Osservazzjonijiet ġenerali
Minkejja xi tentattivi prċedenti favur l-armonizzazzjoni, għad hemm differenzi kbar fil-liġijiet 
nazzjonali fejn għandu x'jaqsam l-ikel PARNUTS.  Dawn id-differenzi joħolqu ostakoli għall-
movimenti ħieles tal-prodotti, joħolqu piżijiet regolatorji bla bżonn għall-kumpaniji li joperaw 
fis-settur tan-negozju tal-ikel u fl-aħħar mill-aħħar ifixklu t-tħaddim tas-suq intern. 
Ir-rapporteur għal opinjoni jemmen li prodotti simili għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod 
madwar l-Unjoni Ewropea, jiġi żgurat li jkun hemm informazzjoni xierqa għall-konsumatur u 
jitħalla li jkun hemm moviment ħieles, u kundizzjonijiet ugwali ta' kompetizzjoni, għall-
prodotti. Ir-regoli li maż-żmien saru mhux meħtieġa, kontradittorji u potenzjalment 
kunfliġġenti jridu jitneħħew, u għandu jiġi żgurat li l-gruppi l-aktar vulnerabbli tal-
popolazzjoni u dawk bi bżonnijiet speċjali jkunu mħarsa. Sistema legali komuni għall-ikel 
PARNUTS, kif propost mill-Kummissjoni, trid għaldaqstant tintlaqa' bħala pass maġġuri lejn 
sikurezza u ċarezza mtejba għall-konsumaturi kif ukoll għall-produtturi.
Ir-rapporteur għal opinjoni jemmen li huwa ta' importanza kritika li l-ikel kollu maħsub għat-
trabi u għat-tfal iż-żgħar, kif ukoll l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali, ikun kopert minn 
proċess ta' awtorizzazzjoni minn qabel li jkun bir-reqqa u standardizzat. Sabiex jiġi żgurat li 
jkun hemm sikurezza u effikaċja, dan għandu jitwettaq minn entità indipendenti abbażi ta' 
tagħrif xjentifku (u riċerka) aġġornati.

Din il-proposta tikkonċentra r-responsabilitajiet għan-notifika u l-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni dwar l-ikel PARNUTS fuq il-Kummissjoni Ewropea, u għandha tneħħi għadd 
ta' ostakoli eżistenti għas-suq. F'dan il-kuntest ir-rapporteur għal opinjoni jilqa' l-introduzzjoni 
tal-"Lista ta' sustanzi permessi tal-Unjoni" (Artikolu 11), li tgħaqqad it-tliet listi separati li 
jeżistu bħalissa f'waħda unika, biex b'hekk tinħoloq ċarezza akbar f'dan il-qasam partikulari. 
Sabiex jiġi ggarantit proċess tranżitorju mingħajr xkiel, ir-rapporteur għal opinjoni jistieden 
lill-Kummissjoni tistabbilixxi din il-lista fiż-żmien opportun u biex taġġornaha regolarment, 
kif ukoll biex tissimplifika l-proċess għad-dħul f'din il-lista (kif imsemmi fl-Artikolu 11(3)).  

L-aspetti tar-riċerka u innovazzjoni
Ir-rapporteur għal opinjoni jemmen li t-titjib fil-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ikel speċjali irid 
jiġi kkumplimentat minn investimenti fir-riċerka u fl-innovazzjoni, peress li dawn ukoll se 
jwasslu għall-iżvilupp ta' prattiki, prodotti u proċessi ġodda u msaħħa. F'dan il-kuntest, ir-
rapporteur għal opinjoni jiġbed l-attenzjoni wkoll għall-fatt li l-aspetti dwar is-saħħa u s-
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sikurezza tal-ikel huma mdaħħla fil-kapitolu dwar is-sikurezza tal-ikel fil-programm ta' 
riċerka u innovazzjoni "Horizon 2020" tal-Unjoni, filwaqt li jrid ikun hemm appoġġ qawwi 
favur sforzi ulterjuri ta' riċerka interkonnessa u ta' attivitajiet ta' innovazzjoni fis-settur tal-ikel 
PARNUTS. 

Il-modifiki legali fil-proposta tal-Kummissjoni, bħall-esklużjoni tal-ikel dijabetiku, l-ikel 
b'livell baxx ta' glutina u l-ikel għall-isportivi, kif ukoll l-introduzzjoni tal-lista tal-Unjoni, 
m'għandhom fl-ebda każ ifixklu l-innovazzjoni. Madankollu, aktar mal-għarfien xjentifiku 
tagħha fis-settur tal-ikel PARNUTS ikompli jitjieb, iridu jinżammu proċeduri flessibbli bil-
għan li jiġu stimulati aktar riċerka u innovazzjoni f'dawn l-oqsma.

L-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs)
Ir-rapporteur għal opinjoni jixtieq jiżgura li kwalunkwe bidliet għall-immaniġġjar leġiżlattiv 
tal-ikel li bħalissa huwa kopert mid-direttiva qafas dwar l-ikel PARNUTS ma jkollhomx effett 
sproporzjonat fuq l-SMEs, u lanqas ma jnaqqsu t-trasparenza u/jew iżidu piżijiet bla bżonn 
fuq l-operaturi fin-negozju tal-ikel. Id-dejta attwali tindika li s-settur tal-ikel PARNUTS huwa 
ddominat mill-SMEs, filwaqt li f'dawn l-aħħar snin irreġistra tkabbir sostanzjali.  Ir-
rapporteur għal opinjoni jinsab imħasseb dwar il-varjazzjoni kbira eżistenti fil-piż leġiżlattiv 
bejn l-Istati Membri u jemmen li regolamentazzjoni razzjonalizzata, flimkien ma' miżuri ta' 
simplifikazzjoni, ikunu ta' vantaġġ għal dan is-settur kollu tas-suq.  

EMENDI

Il-Kumitat għall-Undustrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Huwa importanti li l-ingredjenti li 
jintużaw fil-manifattura tal-kategoriji tal-
ikel koperti minn dan ir-Regolament ikunu 
adegwati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 
nutrittivi, u jkunu adegwati għall-persuni li 
huma maħsuba għalihom u li l-livell 
nutrittiv xieraq ikun stabbilit minn dejta 
xjentifika aċċettata b'mod ġenerali. Din l-
adegwatezza għandha tintwera permezz ta’ 
reviżjoni sistematika tad-dejta xjentifika 
disponibbli.

(17) Huwa importanti li l-ingredjenti li 
jintużaw fil-manifattura tal-kategoriji tal-
ikel koperti minn dan ir-Regolament ikunu 
adegwati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 
nutrittivi, u jkunu adegwati għall-persuni li 
huma maħsuba għalihom u li l-livell 
nutrittiv xieraq ikun stabbilit minn dejta 
xjentifika aċċettata b'mod ġenerali. Din l-
adegwatezza għandha tintwera permezz ta’ 
reviżjoni sistematika u indipendenti tad-
dejta xjentifika disponibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-dejta xjentifika dwar il-livell nutrittiv xieraq tal-ikel speċjali trid mhux biss tkun 
sistematika, iżda wkoll ibbażata fuq evalwazzjoni indipendenti, biex ikunu żgurati l-ogħla 
affidabilità u l-aċċettazzjoni ġenerali tagħha.

Emenda 2

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. 
Waqt it-tħejjija u t-tfassil ta’ atti delegati, 
il-Kummissjoni, għandha tiggarantixxi 

(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. 
Waqt it-tħejjija u t-tfassil ta’ atti delegati, 
il-Kummissjoni, għandha tiggarantixxi 
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trażmissjoni simultanja, fil-ħin u adegwata 
ta' dokumenti rilevanti għall-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.

trażmissjoni simultanja, fil-ħin u adegwata 
ta' dokumenti rilevanti għall-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Trid tiġi ggarantita 
wkoll proċedura ċara u effiċjenti li tqis kif 
jixraq il-ħarsien tas-saħħa tal-
konsumatur sabiex il-prodotti tal-ikel li 
jirriżultaw minn innovazzjonijiet xjentifiċi 
u teknoloġiċi jitqiegħdu fis-suq malajr.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati, kif definiti fil-Premessa 19, għandhom, fost l-oħrajn, jiżguraw li l-prodotti tal-
ikel li jirriżultaw minn innovazzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi jkunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq 
malajr u wara proċedura ċara u effiċjenti.

Emenda 3

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) Huma meħtieġa miżuri tranżizzjonali 
adegwati, kif ukoll assistenza u 
informazzjoni aġġornata għall-operaturi 
tan-negozju tal-ikel, li jippermettuhom 
jadattaw għar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tranżizzjonali adegwati jridu jiġu akkumpanjati minn assistenza u informazzjoni 
aġġornata għall-operaturi tan-negozju tal-ikel, li jippermettuhom jadattaw għar-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kompożizzjoni tal-ikel imsemmija fl- 1. Il-kompożizzjoni tal-ikel imsemmija fl-
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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.

Artikolu 1(1) għandha tkun adegwata biex 
tissodisfa l-ħtiġijiet nutrittivi tiegħu, u tkun 
adegwata għall-persuni li għalihom hija 
maħsuba, bi qbil mad-dejta xjentifika 
ġeneralment aċċettata u evalwata 
indipendentement.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 5

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) ma għandhomx jiżgwidaw u 
għandhom:

(a) jipprovdu informazzjoni adegwata lill-
konsumatur; u
(b) ikunu bbażati fuq il-parir ta' persuni 
indipendenti li jkollhom kwalifiki fil-
mediċina, fin-nutrizzjoni jew fil-
farmaċewtika, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-persuni li għalihom huwa 
maħsub l-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 6.
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Emenda 6

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-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 3 
m'għandhomx jimpedixxu it-tixrid ta’ 
kwalunkwe informazzjoni jew 
rakkomandazzjonijiet utli 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

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament attwali fl-Artikolu 9(4) huwa bla ħtieġa u jista' jiżgwida. Ma jagħmilx sens li t-
tixrid ta' informazzjoni utli jiġi limitat biss għal ċerti kategoriji ta' persuni kkwalifikati. Ir-
rapporteur għal opinjoni minflok jipproponi li r-rekwiżiti ta' tikkettar, preżentazzjoni u 
reklamar fl-Artikolu 9 (3) jitlestew bil-parir ta' persuni kwalifikati indipendenti. Dan 
m'għandux jimpedixxi t-tixrid ta' kwalunkwe informazzjoni jew rakkomandazzjonijiet utli 
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.


