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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

F’Jannar tal-2008, il-Kummissjoni pproponiet li ssir reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ikel 
ġdid (2008/0002 (COD)). Madankollu, il-proċedura leġiżlattiva falliet fil-fażi tal-konċiljazzjoni 
prinċipalment minħabba n-nuqqas ta’ qbil dwar l-inklużjoni tal-ikel ġej minn annimali kklonjati 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament. F’Diċembru tal-2013, il-Kummissjoni adottat pakkett 
ta’ miżuri rivedut dwar l-ikklonjar tal-annimali u l-ikel ġdid.

Ir-regolament propost dwar l-ikel ġdid ma għadux ikopri l-ikel ġej minn annimali kklonjati, 
peress li dan huwa kopert minn proposta oħra fil-pakkett. Ir-rapporteur tilqa' l-esklużjoni tal-ikel 
ġej minn annimali kklonjati mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-regolament u l-inklużjoni 
tiegħu fi proposta speċifika, peress li dan kien intalab qabel mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-
Affarijiet Rurali. Il-proposta ma tapplikax għall-ikel immodifikat ġenetikament li jaqa’ fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/20031;

Il-proposta dwar l-ikel ġdid għandha l-għan li tirrevedi l-leġiżlazzjoni li hemm attwalment dwar 
l-ikel ġdid (ir-Regolament (KE) Nru 258/972 u r-Regolament (KE) Nru 1852/20013) bil-għan li l-
proċeduri attwali ta’ awtorizzazzjoni jiġu aġġornati u simplifikati u biex jittieħed kont tal-
iżviluppi li saru dan l-aħħar fid-dritt tal-Unjoni. Bir-Regolament propost, il-Kummissjoni 
għandha l-ħsieb li toħloq sistema ta’ awtorizzazzjoni ċentralizzata, li għandha toħloq aktar 
ċertezza għall-applikanti li jkunu qed ifittxu li jiksbu awtorizzazzjoni għal ikel ġdid u li għandha 
tissimplifika u tħaffef il-proċess ta’ awtorizzazzjoni. Ir-rapporteur taqbel mal-ħtieġa li l-
proċedura attwali ta’ awtorizzazzjoni tiġi simplifikata, iżda ssostni li għandha tingħata prijorità 
lis-salvagwardjar tas-sikurezza tal-ikel u s-saħħa tal-konsumaturi, fl-istadji kollha tal-proċedura 
ta’ awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid. Barra minn hekk, skont il-prinċipju ta’ prekawzjoni, l-Unjoni 
għandha tagħti liċ-ċittadini tagħha firxa sħiħa ta’ salvagwardji rigward is-sikurezza tal-ikel 
imqiegħed fis-suq fl-Unjoni.

Fil-każ tal-ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi, bil-għan li jitneħħew l-ostakli li jista’ jkun hemm 
għall-kummerċ ikkawżati mill-proċess twil ħafna ta’ awtorizzazzjoni li hemm attwalment, il-
proposta ddaħħal ukoll proċess simplifikat ta’ awtorizzazzjoni. Jekk jista' jintwera li fil-pajjiż 
terz hemm storja ta' użu sikur u jekk ma hemm l-ebda oġġezzjoni rigward is-sikurezza min-naħa 
tal-Istati Membri jew tal-EFSA, allura l-ikel imbagħad jitħalla jitqiegħed fis-suq tal-UE. Ir-
rapporteur tqis li l-ikel minn pajjiżi terzi għandu jkun rekwiżit li jissodisfa standards equivalenti 
għal dawk rekwiżiti minn ikel tal-UE.

Ir-rapporteur temmen ukoll li l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jikkonsultaw lill-
Kummissjoni u lil Stati Membri oħra meta jsibu diffikultajiet biex jistabbilixxu jekk ikel 

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 

dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1).
2 Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel 

il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid (ĠU L 43, 14.2.1997, p. 1.).
3 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 tal-20 ta’ Settembru 2001 li jistabbilixxi regoli 

ddettaljati biex ċerta informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u għall-protezzjoni tal-

informazzjoni mressqa skont ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 258/97 (ĠU 

L 253, 21.9.2001, p. 17).
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partikolari jkunx jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, wara li jkunu 
kkunsidraw l-informazzjoni kollha meħtieġa mogħtija mill-operaturi tan-negozji tal-ikel.

Fl-istess ħin, meta tkun qed tivvaluta ikel ġdid li jkun maħsub biex jieħu post ikel simili, jeħtieġ 
li l-EFSA tiżgura li l-ikel ġdid ma jirriżultax fi żvantaġġ nutrittiv għall-konsumatur meta 
mqabbel mal-ikel li hemm il-ħsieb li jissostitwixxi.

Il-Kummissjoni tipproponi li titfassal il-lista inizjali tal-Unjoni għall-ikel ġdid u l-ikel 
tradizzjonali awtorizzati ġejjin minn pajjiż terz, permezz ta' att ta’ implimentazzjoni.
Madankollu, il-lista ta’ ikel ġdid hi element essenzjali li għandu jiġi inkorporat fl-att bażiku 
(f’anness). Barra minn hekk, għandha tingħata l-possibilità li l-lista ta’ ikel ġdid tiġi aġġornata, 
mingħajr ma l-proċedura tkun twila daqs dik għal att legali bażiku, u għalhekk isir użu tal-atti 
delegati.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Għandu jiġi assigurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u tal-
interessi tal-konsumatur u l-funzjonament 
effettiv tas-suq intern fl-insegwiment tal-
politiki dwar l-ikel tal-Unjoni, filwaqt li 
tiġi żgurata t-trasparenza.

(2) Għandu jiġi assigurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u tal-
interessi tal-konsumatur u tal-ambjent u l-
funzjonament effettiv tas-suq intern fl-
insegwiment tal-politiki dwar l-ikel tal-
Unjoni, filwaqt li jiġu żgurati t-trasparenza 
u l-protezzjoni tas-saħħa tal-annimali. 
Barra minn hekk, għandu jiġi applikat il-
prinċipju ta’ prekawzjoni kif stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1a.

__________________
1aRegolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-
prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar 
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l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea 
għas-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-
proċeduri fi kwistjonijiet ta' sikurezza tal-
ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-istandards stabbiliti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni għandhom jiġu applikati għall-
ikel kollu li jitqiegħed fis-suq fi ħdan l-
Unjoni, inkluż ikel importat minn pajjiżi 
terzi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġiet adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali fl-opinjoni tal-
ewwel qari tiegħu dwar il-proposta tal-2008 (2008/0002 (COD)) u jidher xieraq li jiġi mtenni 
li l-istandards tal-Unjoni għandhom japplikaw ukoll għall-ikel importat.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kategoriji eżistenti ta’ ikel ġdid 
stabbiliti fl-Artikolu 1 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandhom 
jiġu ċċarati u aġġornati billi jiġu ssostitwiti 
l-kategoriji eżistenti b’referenza għad-
definizzjoni ġenerali ta’ ikel ipprovduta fl-
Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill15.

(5) Il-kategoriji eżistenti ta’ ikel ġdid 
stabbiliti fl-Artikolu 1 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandhom 
jiġu ċċarati u aġġornati.

__________________
15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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28 ta’ Jannar 2002 li jistabilixxi l-
prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar 
l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-
proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-
ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Ikel u ingredjenti tal-ikel li jaqgħu 
taħt il-kategoriji li ġejjin għandhom 
jitqiesu bħala ikel ġdid kif definit f’dan ir-
Regolament: ikel jew ingredjenti tal-ikel 
bi struttura molekolari ġdida jew 
modifikata b'mod intenzjonali; ikel jew 
ingredjenti tal-ikel li jikkonsistu fi, jew 
huma iżolati minn, mikroorganiżmi, fungi 
jew algi u materjali oħra ta’ oriġini 
bijoloġika jew minerali; ikel li jkun fih, li 
jikkonsisti fi, jew li hu prodott minn pjanti 
jew il-partijiet tagħhom, għajr pjanti 
miksuba permezz ta' prattiki tradizzjonali 
ta' propagazzjoni jew tgħammir u li 
għandhom storja ta' użu sikur bħala ikel 
fi ħdan is-suq tal-Unjoni, fejn dawk il-
prattiki ma jwasslux għal bidliet 
sinifikanti fil-kompożizzjoni jew l-
istruttura tal-ikel li jaffettwaw il-valur 
nutrittiv tiegħu, il-metaboliżmu jew il-
livell ta' sustanzi mhux mixtieqa; u ikel li 
jkun fih, ikun jikkonsisti fi, jew ikun 
prodott minn insetti jew il-partijiet 
tagħhom;

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex tkun żgurata l-kontinwità mar-
regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 258/97, in-nuqqas ta’ użu għall-
konsum mill-bniedem sa livell sinifikanti 
fl-Unjoni qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ 
dak ir-Regolament, jiġifieri l-
15 ta’ Mejju 1997, għandu jinżamm bħala 
l-kriterju għal ikel biex dan jitqies bħala 
ikel ġdid. Użu fl-Unjoni għandu jirreferi 
wkoll għal użu fl-Istati 
Membri irrispettivament mid-data tal-
adeżjoni tad-diversi Stati Membri fl-
Unjoni.

(6) Sabiex tkun żgurata l-kontinwità mar-
regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 258/97, in-nuqqas ta’ użu għall-
konsum mill-bniedem sa livell sinifikanti 
jew ta’ tqegħid fis-suq fl-Unjoni qabel id-
data ta’ applikazzjoni ta’ dak ir-
Regolament, jiġifieri l-15 ta’ Mejju 1997, 
għandu jinżamm bħala kriterju biex ikel 
jitqies ikel ġdid. Użu fl-Unjoni għandu 
jirreferi wkoll għal użu fl-Istati 
Membri irrispettivament mid-data tal-
adeżjoni tad-diversi Stati Membri fl-
Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tal-bidliet proposti fl-Artikolu 2.2(a).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tal-ikel jista’ jkollhom impatt 
fuq l-ikel u b’hekk fuq is-sigurtà tal-ikel. 
Għalhekk, għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel ġdid fejn 
ikun applikat proċess ta’ produzzjoni li 
qabel ma ntużax għall-produzzjoni tal-ikel 
fl-Unjoni għal dak l-ikel jew meta l-ikel 
ikun fih jew jikkonsisti minn nanomaterjali 
manifatturati, kif iddefinit fl-
Artikolu 2(2)(t) tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

(7) It-teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tal-ikel jista’ jkollhom impatt 
fuq l-ikel u b’hekk fuq is-sikurezza tal-ikel 
u fuq l-ambjent. Għalhekk, għandu jiġi 
ċċarat ukoll li ikel għandu jiġi kkunsidrat 
bħala ikel ġdid fejn ikun applikat proċess 
ta’ produzzjoni li qabel ma ntużax għall-
produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni għal dak l-
ikel jew meta l-ikel ikun fih jew jikkonsisti 
minn nanomaterjali manifatturati, kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(2)(t) tar-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

__________________ __________________
16 Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 

16 Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
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informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttiva tal-
Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-
Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/10/KE, id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u 
r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 
18).

informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttiva tal-
Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-
Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/10/KE, id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u 
r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 
18).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Meta jkun hemm tibdil sinifikanti fil-
proċess ta’ produzzjoni ta’ sustanza li jkun 
intuża skont dan id-Direttiva 2002/46/KE, 
ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 jew ir-
Regolament (UE) Nru 609/2013, jew tibdil 
fid-daqs tal-partikuli ta’ tali sustanza, 
pereżempju permezz tan-nanoteknoloġija, 
dan jista’ jkollu impatt fuq l-ikel u b’hekk 
fuq is-sigurtà tal-ikel. Għalhekk, din is-
sustanza għandha tiġi kkunsidrata bħala 
ikel ġdid skont dan ir-Regolament u l-
ewwel għandha tiġi evalwata mill-ġdid 
skont dan ir-Regolament u 
sussegwentement skont il-leġiżlazzjoni 
speċifika rilevanti.

(9) Meta jkun hemm tibdil sinifikanti fil-
proċess ta’ produzzjoni ta’ sustanza li jkun 
intuża skont dan id-Direttiva 2002/46/KE, 
ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 jew ir-
Regolament (UE) Nru 609/2013, jew tibdil 
fid-daqs tal-partikuli ta’ tali sustanza, 
pereżempju permezz tan-nanoteknoloġija, 
dan jista’ jkollu impatt fuq l-ikel u b’hekk 
fuq is-sikurezza tal-ikel. Għalhekk, din is-
sustanza għandha tiġi kkunsidrata bħala 
ikel ġdid skont dan ir-Regolament u l-
ewwel għandha tiġi vvalutata mill-ġdid 
skont dan ir-Regolament, u wara 
valutazzjoni tar-riskju sħiħa, u 
sussegwentement skont il-leġiżlazzjoni 
speċifika rilevanti.

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tal-bidliet proposti fl-Artikolu 2.2(a)(i).
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-tqegħid fis-suq fl-Unjoni ta’ ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi għandu jkun 
iffaċilitat, fejn tkun intweriet l-esperjenza 
ta’ użu sigur bħala ikel f’pajjiż terz. Dan l-
ikel għandu jkun ikkunsmat f’pajjiż terz 
għal tal-anqas 25 sena bħala parti mid-dieta 
normali ta’ parti kbira mill-popolazzjoni 
ta’ pajjiż. L-esperjenza ta’ użu sigur bħala 
ikel ma għandhiex tinkludi l-użi mhux 
għall-ikel jew użi mhux relatat ma’ dieti 
normali.

(11) It-tqegħid fis-suq fl-Unjoni ta’ ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi għandu jkun 
iffaċilitat, fejn tkun intweriet l-esperjenza 
ta’ użu sigur bħala ikel f’pajjiż terz. Dan l-
ikel għandu jkun ikkunsmat f’pajjiż terz 
għal tal-anqas 25 sena bħala parti mid-dieta 
normali ta’ kuljum ta’ parti sinifikanti
mill-popolazzjoni tal-pajjiż. Il-valutazzjoni 
tas-sikurezza tiegħu u l-immaniġġjar 
tiegħu għandhom iqisu l-esperjenza ta’ 
użu sigur bħala ikel fil-pajjiż terz, bl-
esklużjoni tal-użi mhux għall-ikel, l-użi
mhux relatat ma’ dieti normali u l-użi għal 
finijiet mediċi. Għandu jitqies ukoll il-fatt 
li l-istruttura u l-proprjetajiet tal-ikel ġej 
minn pajjiżi terzi jistgħu jvarjaw skont il-
kundizzjonijiet klimatiċi.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Id-determinazzjoni ta’ jekk il-
konsum ta’ ikel partikolari minn 
popolazzjoni ta’ pajjiż terz huwiex 
sinifikanti jew le għandha tiġi bbażata fuq 
informazzjoni mogħtija mill-operaturi 
tan-negozji tal-ikel u, fejn ikun xieraq, 
għandha tiġi sostnuta minn informazzjoni 
oħra disponibbli fil-pajjiż terz. Meta ma 
jkunx hemm informazzjoni biżżejjed dwar 
il-konsum mill-bniedem ta’ ikel 
partikolari, għandha tiġi stabbilita 
proċedura sempliċi u trasparenti li 
tinvolvi lill-Kummissjoni, lill-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
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(“EFSA”) u lill-operaturi tan-negozji tal-
ikel biex tinġabar tali informazzjoni. 
Għandhom jingħataw setgħat ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika l-passi proċedurali f’tali 
proċess ta’ konsultazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat kif konsum ‘sinifikanti’ jiġi ddeterminat.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għandhom jingħataw setgħat ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex 
tiddeċiedi fejn ikel partikolari jaqa’ taħt 
id-definizzjoni ta’ ikel ġdid u għalhekk 
huwa soġġett għar-regoli ta’ ikel ġdid 
stabbiliti f’dan ir-Regolament.

imħassar

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-determinazzjoni dwar jekk l-ikel 
intużax għall-konsum mill-bniedem sa grad 
sinifikanti fl-Unjoni qabel il-
15 ta’ Mejju 1997 għandha tkun ibbażata 
fuq informazzjoni mogħtija mill-operaturi 
tan-negozju tal-ikel u, fejn ikun il-każ, 
għandha tkun sostnuta minn informazzjoni 
oħra disponibbli fl-Istati Membri. L-
operaturi tan-negozju tal-ikel għandhom 
jikkonsultaw lill-Istati Membri jekk ma 
jkunux ċerti dwar l-istatus tal-ikel li 
beħsiebhom iqiegħdu fis-suq. Meta ma 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija..)
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jkun hemm ebda informazzjoni disponibbli 
dwar il-konsum mill-bniedem qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, jew l-informazzjoni 
disponibbli ma tkunx biżżejjed, għandha 
tiġi stabbilita proċedura sempliċi u 
trasparenti li tinvolvi lill-Kummissjoni, lill-
Istati Membri u lill-operaturi ta’ negozji 
tal-ikel. Għandhom jingħataw setgħat ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex 
tispeċifika l-passi proċedurali ta’ tali 
proċess ta’ konsultazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika – ma taffettwax il-verżjoni Ingliża – tikkonċerna l-verżjoni Franċiża.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-ikel ġdid għandu jiġi awtorizzat u 
użat biss jekk dan jissodisfa l-kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-ikel ġdid 
għandu jkun sigur u l-użu tiegħu ma 
għandux iqarraq bil-konsumatur. 
Għalhekk, meta l-ikel ġdid huwa maħsub 
biex jissostitwixxi ikel ieħor, huwa ma 
għandux ikun differenti minn dak l-ikel li 
jkun anqas vantaġġuż mil-lat ta’ nutrizzjoni 
għall-konsumatur.

(17) L-ikel ġdid għandu jiġi awtorizzat u 
użat biss jekk dan jissodisfa l-kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-ikel ġdid 
għandu jkun sikur u l-valutazzjoni tas-
sikurezza tiegħu għandha tissejjes fuq il-
prinċipju ta’ prekawzjoni kif stipulat fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (KE) 
Nru. 178/2002. Barra minn hekk, l-użu 
tiegħu ma għandux iqarraq bil-konsumatur. 
Għalhekk il-konsumaturi għandhom jiġu 
mgħarrfa dwar il-kontenut tal-ikel ġdid, l-
ingredjenti u t-teknoloġiji użati fil-
manifattura tiegħu. Ir-rekwiżiti tat-
tikkettar tal-prodotti huma għalhekk tal-
akbar importanza, b’mod partikolari jekk 
l-ikel ġdid inħoloq bl-użu ta’ metodi 
ġodda tat-trobbija jew tal-biedja, materjali 
ġodda jew proċessi ta’ produzzjoni ġodda.
B’mod simili, meta l-ikel ġdid huwa 
maħsub biex jissostitwixxi ikel ieħor, huwa 
ma għandux ikun differenti minn dak l-ikel 
b’tali mod li jkun anqas vantaġġuż mil-lat 
ta’ nutrizzjoni jew ta’ kwalità inferjuri 
għall-konsumatur.
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Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti ta’ din l-emenda ġiet adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali fl-opinjoni tal-ewwel qari tiegħu dwar il-proposta tal-2008 (2008/0002(COD)) u 
jidher xieraq li jiġi mtenni hawnhekk li għandu jiġi applikat il-prinċipju ta’ prekawzjoni.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-ikel ġdid ma għandux jitqiegħed fis-
suq jew jintuża f’ikel għall-konsum mill-
bnieden sakemm ma jkunx inkluż f’lista 
tal-Unjoni ta’ ikel ġdid awtorizzat biex 
jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni (“il-lista tal-
Unjoni”). Għalhekk, huwa xieraq li 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tiġi 
stabbilita lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid billi 
jiddaħħal l-ikel ġdid diġà awtorizzat jew 
innotifikat skont l-Artikoli 4, 5 jew 7 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 fil-lista tal-
Unjoni, inkluż kwalunkwe kundizzjoni ta’ 
awtorizzazzjoni eżistenti. Peress li dak l-
ikel ġdid diġà ġie evalwat għas-sigurtà 
tiegħu, ġie prodott legalment u 
kkummerċjalizzat fl-Unjoni u ma tax lok 
għal tħassib marbut mas-saħħa fl-
imgħoddi, għandha tintuża l-proċedura 
konsultattiva għall-istabbilment inizjali 
tal-lista tal-Unjoni..

(18) L-ikel ġdid ma għandux jitqiegħed fis-
suq jew jintuża f’ikel għall-konsum mill-
bnieden sakemm ma jkunx inkluż f’lista 
tal-Unjoni ta’ ikel ġdid awtorizzat biex 
jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni (“il-lista tal-
Unjoni”). Għalhekk, huwa xieraq li tiġi 
stabbilita lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid billi
jiddaħħal l-ikel ġdid diġà awtorizzat jew 
innotifikat skont l-Artikoli 4, 5 jew 7 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 fil-lista tal-
Unjoni, inkluż kwalunkwe kundizzjoni ta’ 
awtorizzazzjoni eżistenti.

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-bidu tal-Unjoni ta’ ikel ġdid u ikel tradizzjonali minn pajjiż terz li huma awtorizzati 
għandha tiġi annessa ma’ dan ir-Regolament u l-lista għandha tiġi aġġornata permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Huwa xieraq li jiġi awtorizzat ikel 
ġdid billi tiġi aġġornata l-lista tal-Unjoni 
soġġetta għall-kriterji u l-proċeduri 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Għandha 
tiddaħħal fis-seħħ proċedura li hija 
effiċjenti, limitata fiż-żmien u trasparenti. 
Fir-rigward tal-ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi li għandhom esperjenza ta’ użu 
sigur bħala ikel, huwa xieraq li tiġi prevista 
proċedura simplifikata u aktar rapida u li l-
lista tal-Unjoni tiġi aġġornata jekk ma 
titressaq ebda objezzjoni relatata mas-
sigurtà motivata. Peress li l-aġġornament 
tal-lista tal-Unjoni jimplika l-
applikazzjoni tal-kriterji stabbiliti f’dan ir-
Regolament, għandhom jingħataw setgħat 
ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni 
f’dan ir-rigward.

(19) Huwa xieraq li jiġi awtorizzat ikel 
ġdid billi tiġi aġġornata l-lista tal-Unjoni 
soġġetta għall-kriterji u l-proċeduri 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Għandha 
tiddaħħal fis-seħħ proċedura li hija 
effiċjenti, limitata fiż-żmien u trasparenti. 
Fir-rigward tal-ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi li għandhom esperjenza ta’ użu 
sigur bħala ikel, huwa xieraq li tiġi prevista 
proċedura simplifikata u aktar rapida u li l-
lista tal-Unjoni tiġi aġġornata jekk ma 
titressaq ebda objezzjoni motivata relatata 
mas-sikurezza. Dik il-lista għandha tkun 
faċilment aċċessibbli u trasparenti 
għalkollox. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti 
skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha 
tiġi delegata lill-Kummissjoni, fir-rigward 
tal-aġġornament tal-lista tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni

Peress li dawn huma miżuri ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla biex jissupplimentaw 
jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 TFUE sabiex taġġorna l-lista.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jiġu stabbiliti wkoll kriterji 
għall-evalwazzjoni tar-riskji tas-sigurtà li 
jinħolqu mill-ikel ġdid. Sabiex tkun 
żgurata il-valutazzjoni xjentifika 
armonizzata ta’ ikel ġdid, tali 
valutazzjonijiet għandhom jitwettqu mill-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
(“l-EFSA”).

(20) Għandhom ukoll jiġu definiti b'mod 
ċar u stabbiliti kriterji għall-evalwazzjoni 
tar-riskji tas-sikurezza li jinħolqu mill-ikel 
ġdid. Sabiex tkun żgurata il-valutazzjoni 
xjentifika armonizzata ta' ikel ġdid, tali 
valutazzjonijiet għandhom jitwettqu mill-
EFSA. L-EFSA li l-valutazzjonijiet 
tagħha għandhom jitwettqu b’mod 
trasparenti, għandha tfassal netwerk 
flimkien mal-Istati Membri u mal-
‘Advisory Committee on Novel Foods and 
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Processes’ (ACNFP - il-Kumitat 
Konsultattiv dwar l-Ikel u l-Proċessi 
Ġodda, tar-Renju Unit). Kwalunkwe 
karatteristika ġdida li jista' jkollha impatt 
fuq is-saħħa għandha tiġi vvalutata fuq 
bażi individwali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-ikel minn annimali kklonjati ġie 
rregolat skont ir-Regolament (KE) Nru 
258/1997 u għandu jiġi ttrattat fid-
Direttiva li ġejja dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' ikel ġej minn klonijiet ta' annimali. 
F'dan il-kuntest, l-ikel ġej minn annimali 
kklonjati għandu jiġi eskluż mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, fir-rigward tal-
aġġornament tal-lista tal-Unjoni li 
tikkonċerna ż-żieda ta’ ikel tradizzjonali 
minn pajjiż terz fejn ma tkun espressa 
ebda oġġezzjoni ta’ sigurtà motivata, 
għandhom jingħataw setgħat ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-bidu tal-Unjoni ta’ ikel ġdid u ikel tradizzjonali minn pajjiż terz li huma awtorizzati 
għandha tiġi annessa ma’ dan ir-Regolament u l-lista għandha tiġi aġġornata permezz ta’ atti 
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delegati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Is-setgħat ta’ implimentazzjoni relatati 
mad-definizzjoni ta’ “ikel ġdid”, il-proċess
ta’ konsultazzjoni għad-determinazzjoni 
tal-istatus ta’ ikel ġdid, aġġornamenti oħra 
tal-lista tal-Unjoni, l-abbozzar u l-
preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet jew 
notifiki għall-inklużjoni ta’ ikel fil-lista tal-
Unjoni, l-arranġamenti għall-ivverifikar 
tal-validità tal-applikazzjonijiet jew in-
notifiki, it-trattament kunfidenzjali u
dispożizzjonijiet tranżitorji, għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

(28) Is-setgħat ta’ implimentazzjoni relatati 
mal-proċess ta’ konsultazzjoni għad-
determinazzjoni tal-istatus ta’ ikel ġdid, l-
abbozzar u l-preżentazzjoni ta’ 
applikazzjonijiet jew notifiki għall-
inklużjoni ta’ ikel fil-lista tal-Unjoni, l-
arranġamenti għall-ivverifikar tal-validità 
tal-applikazzjonijiet jew in-notifiki, u d-
dispożizzjonijiet tat-trattament tal-
kunfidenzjalità għandhom jiġu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

__________________ __________________
22 Ir-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 (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

22 Ir-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 (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija konsistenti mat-tibdiliet magħmula fl-Artikoli li jikkonċernaw l-użu tas-setgħat 
ta’ implimentazzjoni jew setgħat delegati.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Sabiex jiġu supplementati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa ta’ 
adozzjoni ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni 
ta’ “ikel ġdid”, l-awtorizzazzjoni ta’ ikel 
ġdid u ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiż 
terz, l-aġġornament tal-lista tal-Unjoni, u 
l-adottar ta’ miżuri tranżitorji. Huwa 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, 
anke fil-livell ta’ esperti. Hija u tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura t-trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija konsistenti mat-tibdiliet magħmula fl-Artikoli li jikkonċernaw l-użu tas-setgħat 
ta’ implimentazzjoni jew setgħat delegati.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
għat-tqegħid ta’ prodotti ġodda fis-suq fl-
Unjoni sabiex jiġi żgurat il-funzjonament 
effettiv tas-suq intern filwaqt li jiġi 
pprovdut livelli għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-
konsumatur.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-suq fl-Unjoni 
sabiex jingħata livell għoli ta’ protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem, l-interessi tal-
konsumaturi u l-ambjent, filwaqt li jiġi 
żgurat il-funzjonament effettiv tas-suq 
intern, it-trasparenza, l-istimolazzjoni tal-
innovazzjoni fi ħdan l-industrija 
agroalimentari, u, fejn ikun rilevanti, il-
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protezzjoni tas-saħħa tal-annimali.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikel li jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-Direttiva tal-Kunsill XXX/XX/UE 
dwar [it-tqegħid fis-suq ta' ikel mill-kloni 
tal-annimali].

imħassar

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ikel derivat minn annimali kklonjati 
ma għandux jitqiegħed fuq il-lista tal-ikel 
ġdid tal-Unjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “ikel ġdid” tfisser l-ikel kollu, li ma 
ntużax għall-konsum mill-bniedem fi grad 
sinifikanti fl-Unjoni qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, irrispettivament mid-
data ta’ adeżjoni tad-diversi Stati Membri 
fl-Unjoni u b’mod partikolari jinkludi:

(a) “ikel ġdid” tfisser l-ikel kollu li ma 
ntużax għall-konsum mill-bniedem fi grad 
sinifikanti jew li ma kienx ikkummerċjat 
fl-Unjoni qabel il-15 ta’ Mejju 1997 
irrispettivament mid-data ta’ adeżjoni tad-
diversi Stati Membri fl-Unjoni u li 
jaqa’mill-inqas taħt mill-inqas waħda 
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mill-kategoriji li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Sabiex tissaħħaħ iċ-ċertezza ġuridika.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – sottopunt -ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ia) ikel jew ingredjenti tal-ikel bi 
struttura molekolari primarja ġdida jew 
modifikata b'mod intenzjonali;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt a - punt -ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ib) ikel jew ingredjenti tal-ikel li 
jikkonsistu fi, jew huma iżolati minn, 
mikroorganiżmi, fungi jew algi u 
materjali oħra ta’ oriġini bijoloġika jew 
minerali;

Ġustifikazzjoni

Sabiex ir-regolament ikun jista’ jiġi adattat biex iqis it-teknoloġiji ġodda u l-ikel ġdid li 
jinġieb fis-suq tal-Unjoni.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt a - punt -ic (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ic) ikel li jkun fih, li jikkonsisti fi, jew li 
hu prodott minn pjanti jew il-partijiet 
tagħhom, għajr pjanti miksuba permezz 
ta' prattiki tradizzjonali ta' propagazzjoni 
jew tgħammir u li għandhom storja ta' 
użu sikur bħala ikel fi ħdan is-suq tal-
Unjoni, fejn dawk il-prattiki ma jwasslux 
għal bidliet sinifikanti fil-kompożizzjoni 
jew l-istruttura tal-ikel li jaffettwaw il-
valur nutrittiv tiegħu, il-metaboliżmu jew 
il-livell ta' sustanzi mhux mixtieqa;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ikel li għalih jiġi applikat proċess ta’ 
produzzjoni ġdid, li ma ntużax fl-Unjoni 
qabel il-15 ta’ Mejju 1997, fejn dak il-
proċess ta’ produzzjoni jwassal għal bidliet 
sinifikanti fil-kompożizzjoni jew fl-
istruttura tal-ikel li jaffettwaw il-valur 
nutrittiv tiegħu, il-mod li bih jiġi 
metabolizzat jew il-livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa;

(i) ikel li jirriżulta minn proċess ta’ 
produzzjoni li ma ntużax fl-Unjoni qabel 
il-15 ta’ Mejju 1997, li jwassal għal bidliet 
sinifikanti fil-kompożizzjoni jew fl-
istruttura tal-ikel u hekk jaffettwaw il-valur 
nutrittiv tiegħu, il-mod li bih jiġi 
metabolizzat jew il-livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa, iddeterminat abbażi ta’ 
valutazzjoni tar-riskji;;

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) ikel li jkun fih, ikun jikkonsisti fi, jew 
ikun prodott minn insetti jew il-partijiet 
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tagħhom;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – punt iii – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ġie applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid 
kif imsemmi fil-punt (i) ta’ dan il-
paragrafu; jew

– ġie applikat proċess ta' produzzjoni li ma 
ntużax għall-produzzjoni tal-ikel fl-
Unjoni qabel il-15 ta' Mejju 1997; or

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) “storja ta’ użu sigur bħala ikel f’pajjiż 
terz” tfisser li s-sigurtà tal-ikel ikkonċernat 
ġiet ikkonfermata b’dejta ta’ 
kompożizzjoni u mill-esperjenza ta’ użu 
kontinwu għal mill-anqas 25 sena fid-dieta 
normali ta’ parti kbira mill-popolazzjoni 
ta’ pajjiż, qabel in-notifika msemmija fl-
Artikolu 13.

(c) “storja ta’ użu sigur bħala ikel f’pajjiż 
terz” tfisser li s-sikurezza tal-
ikel ikkonċernat ġiet ikkonfermata b’dejta 
ta’ kompożizzjoni u mill-esperjenza ta’ użu 
kontinwu għal mill-anqas 25 sena fid-dieta 
normali ta’ parti sinifikanti mill-
popolazzjoni ta’ pajjiż, qabel in-notifika 
msemmija fl-Artikolu 13.

Ġustifikazzjoni

Il-kelma ‘sinifikanti’ hija aktar xierqa hawnhekk.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) "annimali kklonjati" tfisser annimali 
prodotti permezz ta’ metodu ta’ 
riproduzzjoni artifiċjali asesswali bil-għan 
li tiġi prodotta kopja ta' annimal 
individwali li tkun ġenetikament identika 
jew kważi identika;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħa ta’ implimentazzjoni li tikkonċerna 
d-definizzjoni ta’ ikel ġdid fl-
Artikolu 2(2)(a)

Setgħa ta’ delega li tikkonċerna d-
definizzjoni ta’ ikel ġdid fl-Artikolu 2(2)(a)

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
uniformi ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, jekk ikel 
partikolari jaqax taħt id-definizzjoni ta’ 
ikel ġdid jew le, kif stabbilit fl-
Artikolu 2(2)(a).

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 26a, biex tiddeċiedi jekk ikel 
partikolari jaqax taħt id-definizzjoni ta’ 
ikel ġdid jew le, kif stabbilit fl-
Artikolu 2(2)(a).

Ġustifikazzjoni

Aktar jixraq li jintużaw setgħat delegati għal deċiżjoni ta’ applikazzjoni ġenerali bħalma hi d-
definizzjoni ta’ ikel ġdid, li tiddetermina wkoll l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-regolament.
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 27(3).

imħassar

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tan-negozju tal-ikel 
għandhom jivverifikaw jekk l-ikel li 
beħsiebhom iqiegħdu fis-suq fl-Unjoni 
jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament jew le.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija..)

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika – ma taffettwax il-verżjoni Ingliża – tikkonċerna l-verżjoni Franċiża.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tan-negozju tal-ikel 
għandhom jikkonsultaw Stat Membru meta 
ma jkunux ċerti jekk l-ikel li beħsiebhom 
iqiegħdu fis-suq fl-Unjoni jaqax fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew 
le. F’dak il-każ, l-operaturi tan-negozju tal-
ikel, għandhom jipprovdu l-informazzjoni 
meħtieġa lill-Istat Membru fuq talba biex 
jippermettulu b’mod partikolari 

2. L-operaturi tan-negozju tal-ikel 
għandhom jikkonsultaw Stat Membru meta 
ma jkunux ċerti jekk l-ikel li beħsiebhom 
iqiegħdu fis-suq fl-Unjoni jaqax fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew 
le. F’dak il-każ, l-operaturi tan-negozju tal-
ikel għandhom jipprovdu l-informazzjoni 
meħtieġa kollha lill-Istat Membru biex 
jippermettulu jistabbilixxi jekk ikel 
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jistabbilixxi sa liema punt l-ikel 
inkwistjoni intużax għall-konsum mill-
bniedem fl-Unjoni qabel il-
15 ta’ Mejju 1997.

partikolari jaqax jew le fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tan-negozji tal-ikel jeħtieġ li jagħmlu disponibbli l-informazzjoni rilevanti kollha 
relatata mal-prodott ġdid li huma jkollhom il-ħsieb li jqiegħdu fis-suq bil-għan li jiġi stabbilit 
jekk huwiex ikel ġdid.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Bil-għan li jiġi stabbilit jekk ikel 
partikolari jaqax fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-
Istati Membri jistgħu jikkonsultaw lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

Ġustifikazzjoni

F’każijiet fejn l-Istati Membri għandhom dubji fir-rigward tal-inklużjoni ta’ ikel partikolari 
fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, huma għandu jkollhom il-possibilità li 
jikkonsultaw lill-Kummissjoni u/jew lill-Istati Membri.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
taġġorna lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid 
awtorizzat biex jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni 
skont l-Artikoli 6, 7 u 8 (“il-lista tal-
Unjoni").

1. Lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid awtorizzat 
biex jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni skont l-
Artikoli 6, 7 u 8 (“il-lista tal-Unjoni " ) hija 
mogħtija fl-Anness hija mogħtija fl-
Anness.

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-bidu tal-Unjoni ta’ ikel ġdid u ikel tradizzjonali minn pajjiż terz li huma awtorizzati 



PE537.498v03-00 24/44 AD\1039139MT.doc

MT

għandha tiġi annessa ma’ dan ir-Regolament u l-lista għandha tiġi aġġornata permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huwa biss l-ikel awtorizzat u inkluż fil-
lista tal-Unjoni li jista’ jitqiegħed fis-suq 
fl-Unjoni bħala tali u użat fl-ikel jew fuq l-
ikel taħt il-kundizzjonijiet tal-użu 
speċifikati hemmhekk.

2. Huwa biss l-ikel awtorizzat u inkluż fil-
lista tal-Unjoni li jista’ jitqiegħed fis-suq 
fl-Unjoni bħala tali u użat skont il-
kundizzjonijiet tal-użu u r-rekwiżiti tat-
tikkettar speċifikati hemmhekk.

Ġustifikazzjoni

L-ikel ġdid huwa soġġett għar-rekwiżiti tat-tikkettar skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha trendi l-lista 
tal-Unjoni disponibbli għall-pubbliku fuq 
is-sit tal-Internet tagħha.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) abbażi tal-evidenza xjentifika 
disponibbli, ma jkun joħloq l-ebda riskju 
ta’ sigurtà għas-saħħa tal-bniedem;

(a) abbażi tal-evidenza xjentifika 
disponibbli, u wara l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta’ prekawzjoni stabbilit fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (KE) 
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Nru 178/2002, ma jkun joħloq l-ebda 
riskju ta’ sikurezza għas-saħħa tal-bniedem

Ġustifikazzjoni

L-ewwel parti ta’ din l-emenda ġiet adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali fl-opinjoni tal-ewwel qari tiegħu dwar il-proposta tal-2008 (2008/0002(COD)) u 
jidher xieraq li jiġi mtenni hawnhekk li għandu jiġi applikat il-prinċipju ta’ prekawzjoni.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-użu tiegħu ma jqarraqx bil-
konsumatur;

(b) l-użu tiegħu ma jqarraqx bil-
konsumatur, l-anqas sa punt materjali;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar

Stabbiliment tal-lista tal-Unjoni 

Sa mhux aktar tard minn ...23 il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi l-lista 
tal-Unjoni billi ddaħħal ikel ġdid 
awtorizzat jew innotifikat skont l-
Artikoli 4, 5 jew 7 tar-Regolament (KE) 
Nru 258/97 fil-lista tal-Unjoni, inkluż 
kwalunkwe kundizzjoni ta’ 
awtorizzazzjoni eżistenti.

Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 27(2).

__________________
23 Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni: jekk 
jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar mid-
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dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-bidu tal-Unjoni ta’ ikel ġdid u ikel tradizzjonali minn pajjiż terz li huma awtorizzati 
għandha tiġi annessa ma’ dan ir-Regolament u l-lista għandha tiġi aġġornata permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tal-
kundizzjonijiet, speċifikazzjonijiet jew 
restrizzjonijiet li huma marbuta mal-
inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni.

(c) iż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tal-
ispeċifikazzjonijiet, il-kundizzjonijiet tal-
użu, ir-rekwiżiti ta’ tikkettar speċifiċi
addizzjonali jew ir-rekwiżiti ta’ 
sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq li 
huma marbuta mal-inklużjoni ta’ ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-Unjoni ta' ikel ġdid għandha tindika b’mod ċar liema kundizzjonijiet ġew stabbiliti 
meta kienet ingħatat l-awtorizzazzjoni.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żieda ta’ ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni 
prevista fil-paragrafu 2 għandha tinkludi 
fejn ikun rilevanti:

3. Iż-żieda ta’ ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni 
prevista fil-paragrafu 2 għandha tinkludi:

Emenda 46

Proposta għal regolament
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Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) speċifikazzjoni tal-ikel ġdid; (a) speċifikazzjoni tal-ikel ġdid u l-
proċessi teknoloġiċi;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) l-isem u l-indirizz tal-applikant;

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet taħt liema jista’ 
jintuża l-ikel ġdid, sabiex b’mod partikolari 
jiġu evitati l-effetti avversi possibbli fuq 
gruppi partikolari mill-popolazzjoni, il-
qbiż tal-livelli massimi ta’ teħid u r-riskji 
fil-każ ta’ konsum eċċessiv;

(b) fejn ikun rilevanti, il-kundizzjonijiet 
taħt liema jista’ jintuża l-ikel ġdid, sabiex 
b’mod partikolari jiġu evitati l-effetti 
avversi possibbli fuq gruppi partikolari 
mill-popolazzjoni, il-qbiż tal-livelli 
massimi ta’ teħid u r-riskji fil-każ ta’ 
konsum eċċessiv;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) rekwiżiti ta’ tikkettar speċifiċi 
addizzjonali biex il-konsmatur finali jiġi 
infurmat bi kwalunkwe karatteristika 

(c) fejn ikun rilevanti, rekwiżiti ta’ 
tikkettar speċifiċi addizzjonali biex il-
konsmatur finali jiġi infurmat bi 
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speċifika jew proprjetà tal-ikel bħall-
kompożizzjoni, il-valur nutrittiv jew l-
effetti nutrittivi u l-użu intiż tal-ikel, li 
jwasslu sabiex ikel ġdid ma jibqax aktar 
ekwivalenti għal ikel eżistenti jew fuq l-
implikazzjonijiet għas-saħħa ta’ gruppi 
speċifiċi mill-popolazzjoni;

kwalunkwe karatteristika speċifika jew 
proprjetà tal-ikel bħall-kompożizzjoni, il-
valur nutrittiv jew l-effetti nutrittivi u l-użu 
intiż tal-ikel, li jwasslu sabiex ikel ġdid ma 
jibqax aktar ekwivalenti għal ikel eżistenti 
jew fuq l-implikazzjonijiet għas-saħħa ta’ 
gruppi speċifiċi mill-popolazzjoni; jekk 
ikel ġdid jikkonsisti fi, jew ikun fih 
ingredjenti fis-sura ta’ nanomaterjali 
inġenjati, dan għandu jiġi indikat b’mod 
ċar fil-lista tal-ingredjenti, u l-isem ta’ tali 
ingredjenti għandu jkun segwit bil-kelma 
“nano” fil-parentesi;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) rekwiżit ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid 
fis-suq skont l-Artikolu 23.

(d) fejn ikun rilevanti, rekwiżit ta’ 
monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq skont l-
Artikolu 23.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċedura għall-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq fl-Unjoni ta’ ikel ġdid u l-
aġġornament tal-lista tal-Unjoni previst fl-
Artikolu 8 għandhom jibdew jew fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni jew wara 
applikazzjoni lill-Kummissjoni minn 
applikant.

Il-proċedura għall-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq fl-Unjoni ta’ ikel ġdid u l-
aġġornament tal-lista tal-Unjoni previst fl-
Artikolu 8 għandhom jibdew jew fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni jew wara 
applikazzjoni lill-Kummissjoni minn 
applikant. Il-Kummissjoni għandha 
tibgħat l-applikazzjoni lill-Istati Membri u 
tqegħidha għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
fuq is-sit elettroniku tagħha.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-a) l-isem u l-indirizz tal-applikant;

Ġustifikazzjoni

Trasparenza akbar.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-proċess ta’ produzzjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ produzzjoni jista’ jkun ta’ importanza biex jiġi ddeterminat jekk ikel partikolari 
huwiex ikel ġdid. Ara l-Premessa 7.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) evidenza xjentifika li turi li l-ikel ġdid 
ma joħloqx riskju ta’ sigurtà għas-saħħa 
tal-bniedem;

(c) evidenza xjentifika indipendenti, 
rieżaminata mill-pari, li turi li l-ikel ġdid 
ma joħloqx riskju ta’ sikurezza għas-saħħa 
tal-bniedem, għas-saħħa tal-annimali jew 
għall-ambjent;
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-EFSA 
biex tagħti l-opinjoni tagħha jekk l-
aġġornament jista’ jkollu effett fuq is-
saħħa tal-bniedem.

2. Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-
applikazzjoni valida lill-EFSA u titlob lill-
EFSA tagħti l-opinjoni tagħha.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-proċedura għall-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni ta’ ikel ġdid 
u l-aġġornament tal-lista tal-Unjoni kif 
previst fl-Artikolu 8 għandhom jintemmu 
bl-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni 
skont l-Artikolu 11.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 26a, dwar l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq fi ħdan l-Unjoni ta’ ikel 
ġdid u l-aġġornament tal-lista tal-Unjoni 
stabbilita fl-Anness.

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-bidu tal-Unjoni ta’ ikel ġdid u ikel tradizzjonali minn pajjiż terz li huma awtorizzati 
għandha tiġi annessa ma’ dan ir-Regolament u l-lista għandha tiġi aġġornata permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun applikabbli, għandha tqis l-
opinjonijiet tal-Istati Membri, l-opinjoni 
tal-EFSA u kwalunkwe fattur leġittimu 
ieħor rilevanti għall-aġġornament.

Għandha tqis l-opinjonijiet tal-Istati 
Membri, l-opinjoni tal-EFSA u kwalunkwe 
fattur leġittimu ieħor rilevanti għall-
aġġornament.
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni titlob opinjoni mill-
EFSA, din għandha tibgħat l-
applikazzjoni valida lill-EFSA. L-EFSA 
għandha tadotta l-opinjoni tagħha fi żmien 
disa’ xhur mid-data ta’ rċevuta ta’
applikazzjoni valida.

L-EFSA għandha tadotta l-opinjoni tagħha 
fi żmien disa’ xhur mid-data ta’ rċevuta ta’ 
applikazzjoni valida.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-valutazzjoni tas-sigurtà ta’ ikel ġdid, 
fejn ikun xieraq, l-EFSA għandha 
tikkunsidra dan li ġej:

Fil-valutazzjoni tas-sikurezza ta’ ikel ġdid, 
fejn ikun xieraq u bi qbil mal-prinċipju ta' 
prekawzjoni, l-EFSA għandha tikkunsidra 
dan li ġej:

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-kompożizzjoni tal-ikel ġdid u l-
kundizzjonijiet tal-użu tiegħu ma joħolqux 
riskju ta’ sigurtà għas-saħħa tal-bniedem 
fl-Unjoni.

(b) jekk il-kompożizzjoni tal-ikel ġdid u l-
kundizzjonijiet tal-użu tiegħu ma joħolqux 
riskju ta’ sikurezza għas-saħħa tal-bniedem 
fl-Unjoni u, fejn applikabbli, għall-
ambjent.
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk l-ikel ġdid li jkun maħsub biex 
jieħu post ikel ieħor ma jkollux 
proprjetajiet differenti li jirriżultaw fi 
żvantaġġi nutrittivi għall-konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Meta tkun qed tivvaluta s-sikurezza ta’ ikel ġdid, l-EFSA jeħtieġ li tiżgura li ikel ġdid li jieħu 
post ikel ieħor simili ma jkollux proprjetajiet differenti mill-ikel li jkun qed jissostitwixxi li 
jistgħu jirriżultaw fi żvantaġġ nutrittiv għall-konsumatur.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien disa’ xhur mid-data ta’ 
pubblikazzjoni tal-opinjoni tal-EFSA, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
kumitat imsemmi fl-Artikolu 27(1), abbozz 
tal-att ta’ implimentazzjoni li jaġġorna l-
lista tal-Unjoni li jkun iqis;

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta att iddelegat skont l-
Artikolu 26a, bil-għan li taġġorna l-lista 
tal-Unjoni li tissemma fl-Artikolu 5, fi 
żmien disa’ xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni tal-opinjoni tal-EFSA 
msemmija fl-Artikolu 10, li jkun iqis:

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-bidu tal-Unjoni ta’ ikel ġdid u ikel tradizzjonali minn pajjiż terz li huma awtorizzati 
għandha tiġi annessa ma’ dan ir-Regolament u l-lista għandha tiġi aġġornata permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c



AD\1039139MT.doc 33/44 PE537.498v03-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-opinjoni tal-EFSA; imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-EFSA fil-punt (c) għandha titneħħa peress li diġà hemm referenza tal-
EFSA fil-parti introduttorja tal-paragrafu.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat f’konformità mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 27(3).

imħassar

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Kummissjoni ma tkun talbet 
opinjoni mill-EFSA skont l-Artikolu 9(2), 
il-perjodu ta’ disa’ xhur previst fil-
paragrafu 1 għandu jibda mid-data li fiha 
l-Kummissjoni rċeviet applikazzjoni valida 
skont l-Artikolu 9(1).

imħassar

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-a) l-isem u l-indirizz tal-applikant;

Ġustifikazzjoni

Greater transparency.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura għal ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi

Proċedura ta’ notifika għal ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat li l-paragrafi li jiġu wara jirreferu għall-proċedura ta’ notifika għal 
ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat in-
notifika valida prevista fl-Artikolu 13
mingħajr dewmien lill-Istati Membri u lill-
EFSA.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat in-
notifika valida prevista fl-Artikolu 13 
mingħajr dewmien lill-Istati Membri u lill-
EFSA u għandha tqegħidha għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku fuq is-sit 
elettroniku tagħha.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk l-esperjenza ta’ użu sigur bħala 
ikel f’pajjiż terz hijiex sostanzjata minn 
dejta affidabbli sottomessa mill-applikant 
skont l-Artikoli 13 u 15;

(a) jekk l-esperjenza ta’ użu sikur bħala 
ikel f’pajjiż terz, valutata abbażi ta’ linji 
gwida xjentifiċi u ta' kriterji li għandhom 
jiġu ċċarati, hijiex sostanzjata minn dejta 
affidabbli sottomessa mill-applikant skont 
l-Artikoli 13 u 15;

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-kompożizzjoni tal-ikel u l-
kundizzjonijiet tal-użu tiegħu ma joħolqux 
riskju ta’ sigurtà għas-saħħa tal-bniedem 
fl-Unjoni.

(b) jekk il-kompożizzjoni tal-ikel u l-
kundizzjonijiet tal-użu tiegħu ma joħolqux 
riskju ta’ sikurezza għas-saħħa tal-bniedem 
fl-Unjoni u, fejn applikabbli, għall-
ambjent.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk l-ikel ġdid li jkun maħsub biex 
jieħu post ikel ieħor ma jkollux 
proprjetajiet differenti li jirriżultaw fi 
żvantaġġi nutrittivi għall-konsumatur;

Ġustifikazzjoni

Sikurezza akbar.
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur mid-data ta’ 
pubblikazzjoni tal-opinjoni tal-EFSA, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 27(1), 
abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni biex 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq fl-Unjoni tal-
ikel tradizzjonali minn pajjiż terz u biex 
taġġorna l-lista tal-Unjoni, filwaqt li tqis 
dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 26a, fi żmien tliet xhur mid-data 
tal-pubblikazzjoni tal-opinjoni tal-EFSA,
biex tawtorizza t-tqegħid fis-suq fl-Unjoni 
tal-ikel tradizzjonali minn pajjiż terz u biex 
taġġorna l-lista tal-Unjoni, filwaqt li tqis 
dan li ġej:

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-bidu tal-Unjoni ta’ ikel ġdid u ikel tradizzjonali minn pajjiż terz li huma awtorizzati 
għandha tiġi annessa ma’ dan ir-Regolament u l-lista għandha tiġi aġġornata permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat f’konformità mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 27(3).

imħassar

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-tneħħija ta’ ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz mil-lista tal-Unjoni jew għaż-

L-Artikoli 9 sa 12 japplikaw għat-tneħħija 
ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiż terz mil-
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żieda, it-tneħħija jew it-tibdil tal-
kundizzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet jew 
ir-restrizzjonijiet assoċjati mal-inklużjoni 
ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiż terz fil-
lista tal-Unjoni, japplikaw l-Artikoli 9 sa 
12.

lista tal-Unjoni jew għaż-żieda, it-tneħħija 
jew it-tibdil tal-ispeċifikazzjonijiet, il-
kundizzjonijiet tal-użu, ir-rekwiżiti ta’ 
tikkettar speċifiċi addizzjonali jew 
rekwiżiti ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid 
fis-suq assoċjati mal-inklużjoni ta’ ikel 
partikolari tradizzjonali minn pajjiż terz 
fil-lista tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikoli 8(2). Kjarifika.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 ma tasalx matul 
il-perjodu estiż imsemmi f’dak il-
paragrafu, il-Kummissjoni għandha
taġixxi abbażi tal-informazzjoni diġà 
pprovduta.

2. Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 ma tintbagħatx
matul il-perjodu ġdid stabbilit, il-
Kummissjoni ma għandhiex toħroġ 
awtorizzazzjoni.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
EFSA għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jiżguraw il-kunfidenzalità xierqa tal-
informazzjoni li huma jirċievu skont dan 
ir-Regolament skont il-paragrafu 4, ħlief 
għall-informazzjoni li għandha titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku sabiex tiġi 
protetta s-saħħa tal-bniedem.

5. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
EFSA għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jiżguraw il-kunfidenzalità xierqa tal-
informazzjoni li huma jirċievu skont dan 
ir-Regolament skont il-paragrafu 4, ħlief 
għall-informazzjoni li għandha titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku sabiex jiġu 
protetti s-saħħa tal-bniedem, l-ambjent u s-
saħħa tal-annimali.
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Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tan-negozju tal-ikel 
għandhom jinfurmaw minnufih lill-
Kummissjoni bi:

imħassar

a) kwalunkwe informazzjoni xjentifika 
jew teknika ġdida li tista’ tinfluwenza l-
evalwazzjoni tas-sigurtà fl-użu tal-ikel 
ġdid;

b) kwalunkwe projbizzjoni jew restrizzjoni 
imposta minn kwalunkwe pajjiż terz li fih 
l-ikel ġdid jitqiegħed fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu ġie inkluż b’mod inkorrett f’artikolu dwar l-impożizzjoni ta’ rekwiżit ta’ 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq, peress li dan huwa rekwiżit separat ta’ natura ġenerali li 
jiddependi mid-deċiżjoni dwar rekwiżit ta’ sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Sabiex it-test 
ikun ċar, dan għandu għalhekk jifforma artikolu separat f'dan ir-regolament.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a

Rekwiżiti li jikkonċernaw informazzjoni 
ġdida

L-operaturi tan-negozju tal-ikel 
għandhom jinfurmaw minnufih lill-
Kummissjoni bi:

a) kwalunkwe informazzjoni xjentifika 
jew teknika ġdida li tista’ tinfluwenza l-
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evalwazzjoni tas-sigurtà fl-użu tal-ikel 
ġdid;

b) kwalunkwe projbizzjoni jew restrizzjoni 
imposta minn kwalunkwe pajjiż terz li fih 
l-ikel ġdid jitqiegħed fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu ġie inkluż b’mod inkorrett f’artikolu dwar l-impożizzjoni ta’ rekwiżit ta’ 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq, peress li dan huwa rekwiżit separat ta’ natura ġenerali li 
jiddependi mid-deċiżjoni dwar rekwiżit ta’ sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Sabiex it-test 
ikun ċar, dan għandu għalhekk jifforma artikolu separat f'dan ir-regolament.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Kapitolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Penali u proċedura tal-kumitat Penalitajiet u dispożizzjonijiet ġenerali

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a

L-eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 3, 9(3), 11(1), 17(1) u 29(3) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ ħames snin minn ...*. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard 
minn disa’ xhur qabel tmiem il-perjodu 
ta’ seba’ snin. Id-delega ta’ setgħa 
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għandha tiġi estiża awtomatikament għal 
perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux 
iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
ta’ kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 3, 9(3), 11(1), 17(1) u 29(3) tista’ 
tiġi revokata fi kwalunkwe waqt mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-
seħħ.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 3, 
9(3), 11(1), 17(1) u 29(3) għandu jidħol 
fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda 
oġġezzjoni jew mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

__________________

*OJ: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 81

Proposta għal regolament
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Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

imħassar

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-opinjoni tal-kumitat tinkiseb 
permezz ta’ proċedura bil-miktub, dik il-
proċedura għandha tintemm mingħajr 
riżultat meta, fil-limitu taż-żmien għall-
għoti tal-opinjoni, il-president tal-kumitat 
jiddeċiedi hekk jew meta titlob dan 
maġġoranza sempliċi tal-membri tal-
kumitat.

imħassar

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-opinjoni tal-kumitat tinkiseb 
permezz ta’ proċedura bil-miktub, dik il-
proċedura għandha tintemm mingħajr 
riżultat meta, fil-limitu taż-żmien għall-
għoti tal-opinjoni, il-president tal-kumitat 
jiddeċiedi hekk jew meta titlob dan 
maġġoranza sempliċi tal-membri tal-
kumitat.

Fejn l-opinjoni tal-kumitat tinkiseb 
permezz ta’ proċedura bil-miktub, dik il-
proċedura għandha tintemm mingħajr 
riżultat meta, fi żmien sitt xhur, il-
president tal-kumitat jiddeċiedi hekk jew 
meta titlob dan maġġoranza sempliċi tal-
membri tal-kumitat.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.
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Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 27b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27b

Rieżami

Sa ... *, u fid-dawl tal-esperjenza miksuba, 
il-Kummissjoni għandha tressaq lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament akkumpanjat, fejn ikun 
xieraq, minn kwalunkwe proposta 
leġiżlattiva.

__________________

*ĠU: jekk jogħġbook daħħal id-data ta’ 
ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament il-ġdid.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
tranżitorji għall-applikazzjoni tal-
paragrafi 1 u 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 27(3).

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 26a, biex tadotta miżuri tranżitorji 
għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2.

Ġustifikazzjoni

Minflok atti ta’ implimentazzjoni għandhom jintużaw atti delegati bil-għan li jiġu adottati 
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miżuri ta’ tranżizzjoni.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Anness (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness 

Lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid awtorizzat u 
ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-bidu tal-Unjoni ta’ ikel ġdid u ikel tradizzjonali minn pajjiż terz li huma awtorizzati 
għandha tiġi annessa ma’ dan ir-Regolament u l-lista għandha tiġi aġġornata permezz ta’ atti 
delegati.
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