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Emenda 94
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-pożizzjonijiet kemm 
tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew tad-
29 ta' Marzu 2011, meta falliet il-
konċiljazzjoni dwar ikel ġdid;

Or. en

Emenda 95
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-moviment liberu ta’ ikel sigur u bnin 
huwa aspett essenzjali tas-suq intern u 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għas-
saħħa u l-benessri taċ-ċittadini,
kif ukoll huwa ta’ benefiċċju għall-
interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom. Id-
differenzi bejn il-liġijiet nazzjonali dwar 
il-valutazzjoni tas-sigurtà u l-
awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid jistgħu jfixklu 
l-moviment liberu ta’ tali ikel, u b’hekk 
joħolqu kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni 
inġusti.

(1) Il-moviment liberu ta’ ikel m'għandu 
jikseb l-ebda leġittimità bil-quddiem, u t-
twettiq tas-suq intern għandu jkun suġġett 
għal obbligu ta' saħħa pubblika, li kull 
Stat huwa liberu li jiddefinixxih huwa 
nnifsu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fost il-valuri prinċipali tal-Ewropa, dan huwa każ ta' difiża tal-interessi taċ-ċittadini u tal-
prinċipju tas-sussidjarjetà b'rabta mal-istabbiliment tas-suq integrat u kompetittiv.
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Emenda 96
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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, tal-ambjent u tal-
benessri tal-annimali, u l-funzjonament 
effettiv tas-suq intern fl-insegwiment tal-
politiki dwar l-ikel tal-Unjoni, filwaqt li 
tiġi żgurata t-trasparenza. Barra minn 
hekk, fi kwalunkwe mument, għandu jiġi 
applikat, il-prinċipju ta' prekawzjoni kif 
stipulat fir-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-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 li 
jistipula l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ 
sigurtà tal-ikel [1].

Or. en

([1]           ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.)

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jerġgħu jiddaħħlu dawn l-emendi, li kienu nklużi fil-pożizzjoni fit-tieni qari 
tal-Parlament Ewropew tal-2010.

Emenda 97
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Premessa 2
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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, tal-ambjent u tal-
benessri tal-annimali, u l-funzjonament 
effettiv tas-suq intern fl-insegwiment tal-
politiki dwar l-ikel tal-Unjoni, filwaqt li 
tiġi żgurata t-trasparenza. Barra minn 
hekk, fi kwalunkwe mument, għandu jiġi 
applikat il-prinċipju ta' prekawzjoni kif 
stipulat fir-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li 
jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u r-
rekwiżiti tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi 
l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-
Ikel u li jistipula l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel 1 a.

____________
1 a ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introuzzjoni mill-ġdid tal-emenda inkluża fil-pożizzjoni fit-tieni qari tal-Parlament Ewropew 
tal-2010.

Emenda 98
Nicola Caputo

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

Or. en

Emenda 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-regoli tal-Unjoni dwar l-ikel ġdid 
ġew stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 
258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsillu8 mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1852/20019 . Dawn 
ir-regoli jeħtieġ li jiġu aġġornati biex 
jissimplifikaw il-proċeduri attwali ta’ 
awtorizzazzjoni u biex iqisu l-iżviluppi 
reċenti fil-liġi tal-Unjoni. Għal raġunijiet 
ta’ ċarezza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 u r-
Regolament (KE) Nru 1852/2001 
għandhom jitħassru u r-Regolament (KE) 
Nru 258/97 għandu jiġi sostitwit b’dan ir-
Regolament.

(3) Ir-regoli tal-Unjoni dwar l-ikel ġdid 
ġew stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 
258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsillu8 mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1852/20019 . Dawn 
ir-regoli jeħtieġ li jiġu aġġornati biex 
jissimplifikaw il-proċeduri attwali ta’ 
awtorizzazzjoni filwaqt li tittejjeb is-
sikurezza tal-konsumaturi billi jitqiesu l-
iżviluppi reċenti fil-liġi tal-Unjoni. Għal 
raġunijiet ta’ ċarezza tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, ir-Regolament (KE) Nru 258/97 u 
r-Regolament (KE) Nru 1852/2001 
għandhom jitħassru u r-Regolament (KE) 
Nru 258/97 għandu jiġi sostitwit b’dan ir-
Regolament.

__________________ __________________
8 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.).

8 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.).

9 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).

9 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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Or. fr

Emenda 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-ikel li huwa maħsub li jintuża għal 
finijiet teknoloġiċi u ikel immodifikat 
ġenetikament ma għandux jaqa’ fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
peress li huwa diġà kopert minn regoli 
oħrajn tal-Unjoni. Għalhekk, l-ikel 
immodifikat ġenetikament li jaqa’ fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsil10 , enżimi li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1332/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill11, ikel li jintuża biss bħala addittiv 
li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12, 
aromatizzanti li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill13 għal solventi ta’ estrazzjoni li 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva 2009/32/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill14 għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament.

[Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.]

__________________ __________________
10 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).

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).

11 Ir-Regolament (KE) Nru 1332/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-enżimi tal-

Ir-Regolament (KE) Nru 1332/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-enżimi tal-
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ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 7). ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 7).
12 Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-
ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16).

Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-
ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16).

13 Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti 
u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet 
aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel 
(ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34).

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti 
u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet 
aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel 
(ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34).

14 Id-Direttiva 2009/32/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward is-
solventi tal-estrazzjoni użati fil-
produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u l-
ingredjenti tal-ikel (tfassil mill-ġdid) (ĠU 
L 141, 6.6.2009, p. 3).

Id-Direttiva 2009/32/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward is-
solventi tal-estrazzjoni użati fil-
produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u l-
ingredjenti tal-ikel (tfassil mill-ġdid) (ĠU 
L 141, 6.6.2009, p. 3).

Or. fr

Emenda 101
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-ikel li huwa maħsub li jintuża għal 
finijiet teknoloġiċi u ikel immodifikat 
ġenetikament ma għandux jaqa’ fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
peress li huwa diġà kopert minn regoli 
oħrajn tal-Unjoni. Għalhekk, l-ikel 
immodifikat ġenetikament li jaqa’ fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, enżimi li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1332/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill10 ; enżimi tal-ikel li jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 1332/2008 tal-Parlament 

(4) L-ikel li huwa maħsub li jintuża għal 
finijiet teknoloġiċi u ikel immodifikat 
ġenetikament ma għandux jaqa’ fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
peress li huwa diġà kopert minn regoli 
oħrajn tal-Unjoni. Għalhekk, l-ikel 
immodifikat ġenetikament li jaqa’ fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, enżimi li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1332/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill10 u d-Direttiva Nru. 18/2011/KE; 
enżimi tal-ikel li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
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Ewropew u tal-Kunsill11 ; ikel li jintuża 
biss bħala addittiv li jaqa’ fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill12 ; aromatizzanti li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
KunsillConsiglio13 ; għal solventi ta’ 
estrazzjoni li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2009/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 .

Nru 1332/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill11 ; ikel li jintuża biss bħala 
addittiv li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 ; 
aromatizzanti li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
KunsillConsiglio13 ; għal solventi ta’ 
estrazzjoni li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2009/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 .

__________________ __________________

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).

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).

Ir-Regolament (KE) Nru 1332/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-enżimi tal-
ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 7).

Ir-Regolament (KE) Nru 1332/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-enżimi tal-
ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 7).

Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-
ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16).

Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-
ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16).

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti 
u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet 
aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel 
(ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34).

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti 
u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet 
aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel 
(ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34).

14 Id-Direttiva 2009/32/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward is-
solventi tal-estrazzjoni użati fil-
produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u l-
ingredjenti tal-ikel (tfassil mill-ġdid) (ĠU 
L 141, 6.6.2009, p. 3).

14 Id-Direttiva 2009/32/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ April 2009 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward is-
solventi tal-estrazzjoni użati fil-
produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u l-
ingredjenti tal-ikel (tfassil mill-ġdid) (ĠU 
L 141, 6.6.2009, p. 3).

Or. it
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Ġustifikazzjoni

L-OĠM huma regolati kemm permezz tar-Regolament imsemmi kif ukoll mid-Direttiva 
Nru. 18/2001.

Emenda 102
Nicola Caputo

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-Kunsill.

imħassar

__________________

r-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

Or. en

Emenda 103
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-kategoriji eżistenti ta’ ikel ġdid 
stabbiliti fl-Artikolu 1 tar-Regolament

(5) Il-kategoriji eżistenti ta’ ikel ġdid 
stabbiliti fl-Artikolu 1 tar-Regolament
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(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 .

(KE) Nru 258/97 għandhom jiġu ċċarati u 
aġġornati billi jiġu kkompletati l-kategoriji
billi jiżdiedu kategoriji ġodda rilevanti u 
b'referenza għad-definizzjoni ġenerali ta’ 
ikel ipprovduta fl-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 .

__________________ __________________
15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

Or. fr

Emenda 104
Sirpa Pietikäinen

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-Kunsill.

(5) Il-kategoriji eżistenti ta’ ikel ġdid 
stabbiliti fl-Artikolu 1 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandhom
jinżammu u fejn xieraq jiġu aġġornati biż-
żieda ta' kategoriji rilevanti ġodda u
b’referenza għad-definizzjoni ġenerali ta’ 
ikel ipprovduta fl-Artikolu 2 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

__________________ __________________
15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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, 

15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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, 
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1.2.2002, p. 1). 1.2.2002, p. 1).

Or. en

Emenda 105
Pavel Poc

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
elenkati fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) 
Nru 258/97 għandhom jinżammu u fejn 
xieraq jiġu aġġornati biż-żieda ta' 
kategoriji rilevanti ġodda u b’referenza 
għad-definizzjoni ġenerali ta’ ikel 
ipprovduta fl-Artikolu 2 tar-Regolament
(KE) Nru 178/2002 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

__________________ __________________
15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal raġunijiet ta' konsistenza.

Emenda 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Premessa 5
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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
elenkati fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE)
Nru 258/97 għandhom jiġu ċċarati u 
aġġornati b’referenza għad-definizzjoni 
ġenerali ta’ ikel ipprovduta fl-Artikolu 2
tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15. Qabel 
id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni, wara 
konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, 
għandha tadotta linji gwida dwar il-
kategoriji ta’ ikel ġdid li tgħin lill-
applikanti u lill-Istati Membri biex ikunu 
jistgħu jifhmu jekk ikel jaqax jew le fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u f’liema kategorija ta’ ikel 
ġdid jaqa’ l-ikel.

__________________ __________________
15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

Or. fr

Emenda 107
Julie Girling

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-

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

ġenerali ta’ ikel ipprovduta fl-Artikolu 2 
tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 . Qabel 
id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tadotta gwida, wara konsultazzjoni mal-
parteċipanti interessati, dwar il-kategoriji 
ta' ikel ġdid li tgħin lill-applikanti u lill-
Istati Membri biex jifhmu jekk tip ta' ikel 
jaqax fl-ambitu ta' dan ir-Regolamet u 
f'liema kategorija alimentari jista' jkun 
inkluż ikel ġdid.

__________________ __________________
15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

Or. en

Emenda 108
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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 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. Il-kategoriji li għandhom 
jiġu definiti għandhom iqisu wkoll il-
possibilitajiet ta' innovazzjoni teknoloġika 
biex jiżguraw li tali innovazzjonijiet, jekk 
ikunu innovazzjonijiet li jissostitwixxu 
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teknoloġija attwali, isegwu l-istess 
proċeduri ta' awtorizzazzjoni.

__________________ __________________
15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

15 Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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).

Or. fr

Emenda 109
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5 a) Dan ir-regolament għandu japplika 
għal ikel u għal ingredjenti tal-ikel skont 
il-kategoriji li ġejjin: ikel jew ingredjenti 
tal-ikel bi struttura molekolari ġdida jew 
modifikata b'mod intenzjonali; ikel jew 
ingredjenti tal-ikel li jikkonsistu minn jew 
iżolati minn mikro organiżmu, fungi jew 
algi; ikel jew ingredjenti tal-ikel li 
għaddew minn proċess ta' produzzjoni li 
mhux użat attwalment, fejn tali proċess 
iwassal għal tibdiliet sinifikanti fil-
kompożizzjoni jew fl-istruttura tal-ikel jew 
tal-ingredjenti tal-ikel li jaffettwaw il-
valur nutrizzjonali, il-metaboliżmu jew il-
livelli ta' sustanzi mhux mixtieqa. Il-lista 
għandha tinżamm miftuħa sabiex tibqa' 
aġġornata mal-progress xjentifiku jew 
mal-iżvilupp ta' prodotti ġodda. Jekk 
jiddaħħlu kategoriji ġodda, dawn 
għandhom jiġu definiti tajjeb, ġustifikati 
minn perspettiva ta' sigurtà u evalwati 
dwar l-impatt.
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Or. en

Emenda 110
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Premessa 6

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, 
interpretat bħala disponibbli fis-
supermarkets, fil-ħwienet tal-ikel ġenerali 
jew fl-ispiżeriji, 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.

Or. en

Emenda 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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 

(7) It-teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tal-ikel għandhom impatt fuq 
l-ikel u b’hekk fuq is-sigurtà tal-ikel, fuq 
is-saħħa tal-konsumaturi 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 
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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-Kunsill16.

fl-Unjoni għal dak l-ikel.

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

Or. fr

Emenda 112
Elisabetta Gardini

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) 

(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, ir-Regolament attwali għandu
jiċċara aktar 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 - u li jwassal għal differenzi 
strutturali, ta' kompożizzjoni u 
nutrizzjonali fil-prodott lest - jew meta l-
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Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill

ikel ikun fih jew jikkonsisti minn 
nanomaterjali manifatturati, kif iddefinit fl-
Artikolu 2(t) tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 u tal-Kunsill16.

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

16 Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
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).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Nemmnu li għandu jiġi ppreċiżat aktar li ikel ġdid li ma jirriżultax biss minn proċessi ta' 
produzzjoni ġodda jew minn skala dimensjonali "nano", iżda aktar preċiżament minn 
differenzi strutturali, ta' kompożizzjoni u nutrizzjonali li jirriżultaw fil-prodott finali, kif 
jirriżulta mill-artikoli tal-abbozz ta' regolament f'taqsimiet oħra tiegħu.

Emenda 113
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta’ (7) It-teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta’ 
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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.

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.

__________________

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi, 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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tad-definizzjoni ta' nanomaterjali, mhuwiex xieraq li ssir referenza għar-
Regolament Nru. 1169/2011, peress li dan tal-aħħar jitratta t-tikkettar, filwaqt li dan ir-
Regolament jitratta l-valutazzjoni tar-riskju. L-EFSA tirrikonoxxi l-inċertezzi u 
tirrakkomanda livell limitu ta' 10% għal nanoapplikazzjonijiet relatati mal-ikel. Kieku jiġi 
applikat livell limitu ta' 50% anke għal raġunijiet ta' valutazzjoni tar-riskju, jkun hemm riskju 
serju li xi nanoingredjenti ma jintlaqtux mid-definizzjoni u għaldaqstant ma jkunux soġġetti 
għall-valutazzjoni tar-riskju.
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Emenda 114
Nicola Caputo

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-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.

__________________

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi, 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).

Or. en

Emenda 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu
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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-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.

__________________

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi, 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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-inċertezzi attwali dwar is-sigurtà ta' applikazzjonijiet relatati mal-ikel, u 
minħabba n-nuqqas attwali ta' metodi analitiċi validi għan-nanomaterjali u għall-metodi ta' 
detezzjoni għal-livell limitu ta' nanopartiċelli anqas, il-progress xjentifiku u l-ogħla livell 
f'termini ta' disponibilità u validazzjoni ta' teknoloġija analitika, għandu jitqies għal 
kwalunkwe qafas regolatorju tal-ikel u fir-rieżami tad-definizzjoni ta' nanomaterjali.
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Emenda 116
Eleonora Evi

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-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, f'perċentwali indaqs jew 
superjuri għal 10% f'piż jew f'volum 
ikkalkulat skont it-totalità tal-perċentwali 
inklużi fl-ingredjenti partikolari.

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

16 Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
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).

Or. it
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Emenda 117
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7 a) Skont ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni dwar id-definizzjoni ta' 
nanomaterjali (2011/696/UE) f'każijiet 
speċifiċi u fejn ġustifikat minn tħassib 
għall-ambjent, is-saħħa, is-sigurtà jew il-
kompetittività, il-livell limitu ta' 
distribuzzjoni ta' 50% jista' jinbidel 
b'livell limitu bejn il-1 u l-50%. Fid-dawl 
tal-inċertezzi attwali dwar is-sigurtà, livell 
limitu tan-numru ta' nanopartiċelli anqas, 
pereżempju ta' 10% kif propost mill-
Kumitat xjentifiku tal-EFSA, għandu jiġi 
kkunsidrat għall-applikazzjonijiet relatati 
mal-ikel, minflok il-proposta attwali ta' 
(50%).

Or. en

Emenda 118
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Vitamini, minerali u sustanzi oħra 
maħsuba li jintużaw fis-supplimenti tal-ikel 
jew li għandhom jiġu miżjuda mal-ikel 
inkluż il-formula tat-trabi u l-formuli tal-
prosegwiment, ikel ipproċessat biċ-ċereali 
u l-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, u s-sostituzzjoni 
totali tad-dieta għall-kontroll tal-piż huma 
soġġetti għar-regoli previsti fid-
Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament 

(8) Vitamini, minerali u sustanzi oħra 
maħsuba li jintużaw fis-supplimenti tal-ikel 
jew li għandhom jiġu miżjuda mal-ikel u s-
sostituzzjoni totali tad-dieta għall-kontroll 
tal-piż huma soġġetti għar-regoli previsti 
fid-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill17, fir-Regolament 
(KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill18 u fir-Regolament 
(UE) Nru 609/2013 tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill17, fir-Regolament 
(KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill18 u fir-Regolament 
(UE) Nru 609/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill19. Dawk is-sustanzi 
għandhom jiġu vvalutati skont ir-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament meta jkunu 
jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ ikel ġdid 
stabbilita f’dan ir-Regolament.

Ewropew u tal-Kunsill19 Dawk is-sustanzi 
għandhom jiġu vvalutati skont ir-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament meta jkunu 
jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ ikel ġdid 
stabbilita f’dan ir-Regolament. Il-formula 
tat-trabi u l-formuli tal-prosegwiment, ikel 
ipproċessat biċ-ċereali u l-ikel għat-trabi 
u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi 
speċjali se jkunu suġġetti għal regolament 
partikolari meta titqies il-fraġilità 
partikolari tal-konsumaturi kkonċernati.

__________________ __________________
17 Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta’ Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-
supplimenti tal-ikel (ĠU L 183, 12.7.2002, 
p. 51).

17 Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta’ Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-
supplimenti tal-ikel (ĠU L 183, 12.7.2002, 
p. 51).

18 Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta’ 
vitamini u minerali u ta’ ċerti sustanzi oħra 
mal-ikel (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26).

18 Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta’ 
vitamini u minerali u ta’ ċerti sustanzi oħra 
mal-ikel (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26).

19 Ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-
trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta 
kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-
Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 
1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, 
id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-
Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) 
Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 
35).

19 Ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-
trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet 
mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta 
kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-
Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-
Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 
1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, 
id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-
Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) 
Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 
35).

Or. fr

Emenda 119
Pavel Poc
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Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8 a) Ikel bi struttura molekolari primarja 
ġdida jew modifikata b'mod intenzjonali, 
ikel li jinkludi, li jikkonsisti minn, jew 
ikun prodott minn mikroorganiżmi, fungi 
jew algi, ikel derivat mill-kultura tat-
tessut jew kultura taċ-ċelloli, ikel li 
jinkludi, li jikkonsisti minn, jew iżolat jew 
prodott minn pjanti jew annimali jew mill-
partijiet tagħhom, ħlief għal annimali u 
pjanti miksuba bi prattiki tat-trobbija jew 
propagazzjoni tradizzjonali, u li jkolllhom 
storja ta' użu sikur tal-ikel fi ħdan is-suq 
tal-Unjoni, għandu jiġi kkunsidrat bħala 
ikel ġdid kif definit minn dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal raġunijiet ta' konsistenza.

Emenda 120
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8 a) Ikel bi struttura molekolari primarja 
ġdida jew modifikata b'mod intenzjonali, 
ikel li jinkludi, li jikkonsisti minn, jew 
ikun prodott minn mikroorganiżmi, fungi 
jew algi, tipi ġodda ta' mikroorganiżmi bl-
ebda storja ta' użu sikur u 
konċentrazzjonijiet ta' sustanzi li jidhru 
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b'mod naturali fil-pjanti għandhom 
jitqiesu bħal ikel ġdid kif definit minn dan 
ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jerġgħu jiddaħħlu dawn l-emendi, li kienu nklużi fil-pożizzjoni fit-tieni qari 
tal-Parlament Ewropew mill-2010.

Emenda 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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, hemm
impatt fuq l-ikel u b’hekk fuq is-sigurtà tal-
ikel, is-saħħa tal-konsumaturi u l-
ambjent. 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. F'każ ta' 
modifika ta' tibdil fid-daqs tal-partikuli ta’ 
tali sustanza, pereżempju permezz tan-
nanoteknoloġiji, din is-sustanza tiġi 
pprojbita

Or. fr

Emenda 122
Nicola Caputo
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jekk, qabel il-15 ta’ Mejju 1997, ikel 
intuża esklussivament bħala suppliment 
tal-ikel jew f’suppliment tal-ikel, kif 
iddefinit fil-punt (a) tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2002/46/KE, dan għandu jkun 
jista’ jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni wara dik 
id-data għall-istess użu mingħajr ma jitqies 
bħala ikel ġdid għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament. Madankollu, dak l-użu bħala 
suppliment tal-ikel, jew f’suppliment tal-
ikel ma għandux jitqies għall-valutazzjoni 
dwar jekk l-ikel intużax għall-konsum mill-
bniedem sa grad sinifikanti fl-Unjoni qabel 
il-15 ta’ Mejju 1997. Għalhekk, użi tal-ikel 
ikkonċernat minbarra f’suppliment tal-ikel, 
jew bħala suppliment tal-ikel, għandhom 
ikunu soġġetti għal dan ir-Regolament.

(10) Jekk, qabel il-15 ta’ Mejju 1997, ikel 
intuża esklussivament bħala suppliment 
tal-ikel jew f’suppliment tal-ikel, kif 
iddefinit fil-punt (a) tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2002/46/KE, dan għandu jkun 
jista’ jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni wara dik 
id-data għall-istess użu mingħajr ma jitqies 
bħala ikel ġdid għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament. Madankollu, dak l-użu bħala 
suppliment tal-ikel, jew f’suppliment tal-
ikel ma għandux jitqies għall-valutazzjoni 
dwar jekk l-ikel intużax għall-konsum mill-
bniedem sa grad sinifikanti, interpretat 
bħala disponibbli fis-supermarkets, 
ħwienet tal-ikel ġenerali jew spiżerij, fl-
Unjoni qabel il-15 ta’ Mejju 1997. 
Għalhekk, użi tal-ikel ikkonċernat 
minbarra f’suppliment tal-ikel, jew bħala 
suppliment tal-ikel, għandhom ikunu 
soġġetti għal dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 123
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10 a) Ikel derivat minn annimali kklonati 
ġie regolat skont ir-Regolament (KE) 
Nru. 258/1997. Hu essenzjali li ma toħroġ 
l-ebda ambigwità legali fir-rigward tat-
tqegħid duq is-suq tal-ikel minn annimali 
kklonati u/jew mid-dixxendenti tagħhom. 
Sakemm ma tidħol fis-seħħ leġiżlazzjoni 
speċifika dwar ikel idderivat minn 
annimali kklonati, dan l-ikel għandu 
jaqa' fl-ambitu ta' dan ir-Regolament bil-
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kundizzjoni li filwaqt li jitqiegħed fis-suq 
fi ħdan l-Unjoni għandu jkun ittikkettat 
b'mod xieraq għall-konsumatur finali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal raġunijiet ta' konsistenza.

Emenda 124
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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
ristrett u għandu jissaħħaħ il-kontroll ta' 
dan l-ikel, anke fejn tkun intweriet l-
esperjenza ta’ użu sigur bħala ikel f’pajjiż 
terz.

Or. fr

Emenda 125
Sirpa Pietikäinen

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 

(11) It-tqegħid fis-suq fl-Unjoni ta’ ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi, bħal insetti,
għandu jkun iffaċilitat, fejn tkun intweriet 
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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.

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.

Or. en

Emenda 126
Eleonora Evi

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 50 sena bħala parti mid-dieta 
normali fil-parti l-kbira tal-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.

Or. it

Emenda 127
Pavel Poc

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 

(11) It-tqegħid fis-suq fl-Unjoni ta’ ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi għandu jkun 
iffaċilitat, fejn tkun intweriet l-esperjenza 
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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.

ta’ użu sigur bħala ikel f’pajjiż terz. Dan l-
ikel għandu jkun ikkunsmat f’pajjiż terz 
għal tal-anqas 25 sena kif stipulat fil-gwida 
xjentifika u teknika mogħtija mill-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
("EFSA"). L-esperjenza ta’ użu sigur 
bħala ikel ma għandhiex tinkludi l-użi 
mhux għall-ikel jew użi mhux relatat ma’ 
dieti normali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitfasslu rekwiżiti tad-dejta għall-"esperjenza ta' użu sikur bħala ikel" u għandhom 
jitressqu kriterji aktar ċari dwar x'jikkostitwixxi "esperjenza ta' użu sikur" mill-EFSA.

Emenda 128
Nicola Caputo

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’ 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. 
Ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi 
għandu jgħaddi b'mod awtomatiku minn 
valutazzjoni tar-riskju sħiħa mill-EFSA 
fil-bidu tal-proċedura, anke jekk ma 
titressaq l-ebda objezzjoni motivata 
rigward is-sigurtà.

Or. en
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Emenda 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) il-valutazzjoni tan-natura 
sinifikattiva jew inqas sinifikattiva tal-
konsum ta' ikel mill-popolazzjoni ta' pajjiż 
terz għandha tkun ibbażata fuq 
informazzjoni pprovduta mill-operaturi 
tas-settur tal-ikel u, jekk ikun il-każ, u 
sostanzjata minn informazzjoni oħra 
disponibbli fil-pajjiżi terzi. meta l-
informazzjoni dwar il-konsum mill-
bniedem ta' ikel ma tkunx biżżejjed, 
għandha titwaqqaf proċedura sempliċi u 
trasparenti, li magħha jkunu assoċjati l-
Kummissjoni, l-EFSA u l-operaturi tas-
settur tal-ikel, għall-ġbir ta' 
informazzjoni. Għandhom jingħataw 
setgħat ta’ implimentazzjoni lill-
Kummissjoni biex tispeċifika l-passi 
proċedurali ta’ tali proċess ta’ 
konsultazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-kunċett ta' konsum "sinifikattiv".

Emenda 130
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 
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tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid għal 
dan l-ikel jew fejn l-ikel fih jew jikkonsisti 
minn “nanomaterjali manifatturati” kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(2)(t) tar-Regolament
(UE) Nru 1169/2011, l-ikel ma għandux 
jitqies bħala tradizzjonali.

tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, u li għadhom ma' ġewx 
ipproċessati jew li għaddew minn proċess 
primarju. Madankollu, meta proċess 
sekondarju jinvolvi kumbinazzjoni ta' ikel
b'mod partikolari sabiex jinbidlu l-
proprjetajiet tal-ikel jew li jinvolvu proċess 
ta’ produzzjoni ġdid għal dan l-ikel jew 
fejn l-ikel fih jew jikkonsisti minn
“nanomaterjali manifatturati” kif iddefinit 
fl-Artikolu 2(2)(t) tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011, l-ikel ma għandux jitqies 
bħala tradizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kważi l-ikel kollu hu derivat minn produzzjoni primarja. L-għan ta' din il-kategorija hu li 
jippermetti l-ikel tradizzjonali bħal frott, meraq u żerriegħa jidħol fis-suq tal-UE wara 
proċedura ta' applikazzjoni anqas onerużi. Għaldaqstant għandu jiġi ċċarat liema proċess hu 
permess li ma jibdilx il-proprjetajiet ta' dan l-ikel, għall-industrija u għall-konsumaturi.

Emenda 131
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx 
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid għal 
dan l-ikel jew fejn l-ikel fih jew jikkonsisti 
minn “nanomaterjali manifatturati” kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(2)(t) tar-Regolament

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx 
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni li qatt ma 
jkunx intuża għal dan it-tip ta' ikel jew 
fejn l-ikel fih jew jikkonsisti minn
“nanomaterjali manifatturati” kif iddefinit 
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(UE) Nru 1169/2011, l-ikel ma għandux 
jitqies bħala tradizzjonali.

fl-Artikolu 2(2)(t) tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011, l-ikel ma għandux jitqies 
bħala tradizzjonali.

Or. fr

Emenda 132
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan, Stefan Eck
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx 
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid għal 
dan l-ikel jew fejn l-ikel fih jew jikkonsisti 
minn “nanomaterjali manifatturati” kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(2)(t) tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011, l-ikel 
ma għandux jitqies bħala tradizzjonali.

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx 
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid għal 
dan l-ikel jew fejn l-ikel fih jew jikkonsisti 
minn “nanomaterjali manifatturati, l-ikel 
ma għandux jitqies bħala tradizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tad-definizzjoni ta' nanomaterjali, mhuwiex xieraq li ssir referenza għar-
Regolament Nru 1169/2011, peress li dan tal-aħħar jittratta t-tikkettar, u billi dan ir-
Regolament jittratta l-valutazzjoni tar-riskju. L-EFSA tirrikonoxxi l-inċertezzi u 
tirrakkomanda livell limitu ta' 10% għal nanoapplikazzjonijiet relatati mal-ikel. Jekk il-livell 
limitu ta' 50% jiġi applikat ukoll għal raġunijiet ta' evalwazzjoni tar-riskju, jkun hemm riskju 
serju li xi nanoingredjenti ma jintlaqtux mid-definizzjoni u għaldaqstant ma jkunux suġġetti 
għall-evalwazzjoni tar-riskju.
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Emenda 133
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx 
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid għal 
dan l-ikel jew fejn l-ikel fih jew jikkonsisti 
minn “nanomaterjali manifatturati” kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(2)(t) tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011, l-ikel 
ma għandux jitqies bħala tradizzjonali.

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx 
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid għal 
dan l-ikel jew fejn l-ikel fih jew jikkonsisti 
minn “nanomaterjali manifatturati, l-ikel 
ma għandux jitqies bħala tradizzjonali.

Or. en

Emenda 134
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx 
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid għal 
dan l-ikel jew fejn l-ikel fih jew jikkonsisti 
minn “nanomaterjali manifatturati” kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(2)(t) tar-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011, l-ikel ma għandux 

(12) Għandu jiġi ċċarat li ikel minn pajjiżi 
terzi li jitqies bħala ikel ġdid fl-Unjoni 
għandu jiġi kkunsidrat bħala ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi meta jkun 
derivat minn produzzjoni primarja kif 
iddefinit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx 
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid għal 
dan l-ikel jew fejn l-ikel fih jew jikkonsisti 
minn “nanomaterjali manifatturati” kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(2)(t) tar-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011, f'perċentwali indaqs 
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jitqies bħala tradizzjonali. jew superjuri għal 10% f'piż jew f'volum 
ikkalkulat skont it-totalità tal-perċentwali 
inklużi fl-ingredjenti partikolari, l-ikel ma 
għandux jitqies bħala tradizzjonali.

Or. it

Emenda 135
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Prodotti tal-ikel magħmulin minn 
ingredjenti tal-ikel li ma jaqgħux fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari billi jinbidlu l-ingredjenti 
tal-ikel, il-kompożizzjoni jew l-ammont 
tagħhom, ma għandhomx jitqiesu bħala 
ikel ġdid. Madankollu, modifiki ta’ 
ingredjent tal-ikel, bħal estratti selettivi jew 
l-użu ta’ partijiet oħrajn ta’ pjanta, li sa issa 
għadhom ma ntużawx għall-konsum mill-
bniedem sa grad sinifikanti fl-Unjoni, 
għandhom jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(13) Prodotti tal-ikel magħmulin minn 
ingredjenti tal-ikel li ma jaqgħux fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari billi jinbidlu l-ingredjenti 
tal-ikel, il-kompożizzjoni jew l-ammont 
tagħhom, ma għandhomx jitqiesu bħala 
ikel ġdid. Madankollu, modifiki ta’ 
ingredjent tal-ikel, bħal estratti selettivi jew 
l-użu ta’ partijiet oħrajn ta’ pjanta, li sa issa 
għadhom ma ntużawx għall-konsum mill-
bniedem sa grad sinifikanti, interpretat 
bħala disponibbli fis-supermarkets, fil-
ħwienet tal-ikel ġenerali jew spiżeriji, fl-
Unjoni, għandhom jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 136
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 15
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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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li tittieħed deċiżjoni għar-Regolament u għaldaqstant ma għandhiex tittieħed 
mill-atti implimentattivi.

Emenda 137
Pavel Poc

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li tittieħed deċiżjoni għar-Regolament u għaldaqstant ma għandhiex tittieħed 
mill-atti implimentattivi.

Emenda 138
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
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f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hi deċiżjoni ewlenija u għaldaqstant ma għandhiex tittieħed mill-atti implimentattivi.

Emenda 139
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Premessa 16
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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 
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.

(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, 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 
jkun hemm ebda informazzjoni disponibbli 
dwar il-konsum mill-bniedem qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, jew l-informazzjoni 
disponibbli ma tkunx biżżejjed, il-prodott 
partikolari għandu jitqies bħala prodott
tal-ikel ġdid.

Or. it

Emenda 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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-

[Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.]
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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 
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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Le terme "exploitant" n'est pas interprété de la même manière selon les Etats-membres de 
l'Union. Pour une meilleure sécurité juridique, il convient d'utiliser le terme "opérateur".

Emenda 141
Nicola Caputo

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 
jkun hemm ebda informazzjoni disponibbli 
dwar il-konsum mill-bniedem qabel il-

(16) Id-determinazzjoni dwar jekk l-ikel 
intużax għall-konsum mill-bniedem sa grad 
sinifikanti, interpretati bħala disponibbli 
fis-supermarkets, il-ħwienet tal-ikel 
ġenerali jew spiżeriji, 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 
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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.

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.

Or. en

Emenda 142
Elisabetta Gardini

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 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 għall-konsumatur.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fir-realtà l-iżvantaġġ hu wieħed alimentari u ma jistax, bl-ebda mod - skont l-istess natura ta' 
ikel ġdid - jiġi limitat għal livell nutrizzjonali, iżda għandu ukoll jinkludi aspetti aktar 
ġenerali dwar il-kompożizzjoni tal-ikel. Għaldaqstant qed ikun suġġerit li titneħħa l-frażi 
"mil-lat ta' nutrizzjoni" li ma jidhirx li jirrifletti l-elementi ġodda kollha li jistgħu jiġu 
introdotti minn ikel ġdid.
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Emenda 143
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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 sigur, ta' benefiċċju għall-
konsumaturi, 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. Il-valutazzjoni tas-sigurtà ta' 
ikel ġdid għandha tissejjes fuq il-prinċipju 
ta' prekawzjoni kif stipulat fl-Artikolu 7 
tar-Regolament (KE) Nru. 178/2002.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li terġa' tiddaħħal ir-referenza għall-prinċipju ta' prekawzjoni, li kienet inkluża 
fil-pożizzjoni fit-tieni qari tal-Parlament Ewropew tal-2010. Ir-rekwiżit li ikel ġdid hu ta' 
benefiċċju għall-konsumaturi jikkonforma mal-Artikolu 6(2) tar-Regolament dwar l-Addittivi 
tal-Ikel Nru. 1333/2008.

Emenda 144
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 18



PE539.826v01-00 42/76 AM\1037316MT.doc

MT

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' ikel ġdid għandha tiġi annessa ma' dan ir-Regolament u għandha tiġi aġġornata 
permezz ta' atti delegati.

Emenda 145
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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

(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 
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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..

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. Din il-lista għandha tiġi 
approvata minn kull Stat Membru, u 
kwalunkwe armonizzazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dovuta għal dan ir-
regolament tibqa' suġġetta għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 114(4) tat-
TFUE. Din il-lista għandha tkun 
trasparenti, aċċessibbli faċilment u 
aġġornata regolarment.

Or. fr

Emenda 146
Annie Schreijer-Pierik

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 

(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 
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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..

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..

B'segwitu tal-innovazzjonijiet teknoloġiċi 
u l-iżviluppi xjentifiċi l-iktar reċenti, il-
lista għandha tiġi aġġornata u estiża 
b'mod regolari u flessibbli kif xieraq.

Or. en

Emenda 147
Nicola Caputo

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. Il-lista inizjali 
tal-Unjoni ta' ikel ġdid awtorizzat li 
tikkostitwixxi element ewlieni għandha tiġi 
annessa ma' dan ir-Regolament u l-lista 
għandha tiġi aġġornata permezz ta' atti 
delegati.

Or. en
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Emenda 148
Pavel Poc

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 
permezz ta’ att delegat, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 TFUE 
sabiex taġġorna l-lista tal-Unjoni.

Emenda 149
Jan Huitema

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 a) Għandhom jiġu promossi 
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teknoloġiji u innovazzjonijiet ġodda bħall-
bijoteknoloġija u n-nanoteknoloġija fil-
produzzjoni tal-ikel peress li dawn jistgħu 
jnaqqsu l-impatt ambjentali tal-
produzzjoni tal-ikel, isaħħu s-sigurtà tal-
ikel u joffru benefiċċji lill-konsumaturi. 
Għaldaqstant l-iżviluppi fil-produzzjoni 
tal-ikel għaldaqstant għandhom dejjem 
jiġu ġġudikati skont l-iktar evidenza 
reċenti disponibbli sabiex tkun żgurata 
konferma xjentifika soda tas-sigurtà tal-
ikel Ewropew.

Or. en

Emenda 150
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 19

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 relatata mas-
sigurtà motivata. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
TFUE sabiex taġġorna l-lista tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Peress li dawn il-miżuri huma ta' applikazzjoni ġenerali u huma intiżi 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 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Premessa 19

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 
trasparenti. Fir-rigward tal-ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi li għandhom 
esperjenza ta’ użu sigur bħala ikel, huwa 
xieraq li tiġi prevista proċedura rigoruża 
ta' aġġornament tal-lista tal-Unjoni. Kull 
Stat Membru għandu jifformula opinjoni 
favorevoli għall-aġġornament tal-lista tal-
Unjoni għal ikel li jkun ġej minn pajjiż 
terz. F'każ ta' opinjoni kuntrarja, l-Istat 
Membru jista' jiddeċiedi dwar il-
moviment liberu jew le ta' dan l-ikel minn 
pajjiż terz fit-territorju tiegħu.

Or. fr

Emenda 152
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Huwa xieraq li jiġi awtorizzat ikel (19) Huwa xieraq li jiġi awtorizzat ikel 
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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.

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. Għaldaqstant is-setgħat 
delegati, bi qbil mal-Artikolu 290 TFUE, 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni
sabiex tiġi aġġornata l-lista tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 153
Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Premessa 19

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 

(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, dawk li qegħdin jagħmlu 
t-talba għandhom ikunu jistgħu jagħżlu
proċedura simplifikata u aktar rapida u li l-
lista tal-Unjoni tiġi aġġornata b'tali mod li 
jinkisbu żminijiet ta' aċċess simili għall-
istess prodotti tal-UE. Tali proċedura 
għandha tiġi awtorizzata f'każ li ma 
titressaq ebda objezzjoni relatata mas-
sigurtà motivata. Peress li l-aġġornament 
tal-lista tal-Unjoni jimplika l-applikazzjoni 
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f’dan ir-rigward. tal-kriterji stabbiliti f’dan ir-Regolament, 
għandhom jingħataw setgħat ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni f’dan 
ir-rigward.

Or. it

Emenda 154
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Premessa 19

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 skont il-każ,
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.

Or. it

Emenda 155
Pavel Poc

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 relatata mas-
sigurtà motivata. Għaldaqstant il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
TFUE sabiex taġġorna l-lista tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 TFUE 
sabiex taġġorna l-lista tal-Unjoni.

Emenda 156
Eleonora Evi

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 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 b'mod 
trasparenti u bil-parteċipazzjoni tal-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
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(“l-EFSA”) flimkien mal-awtoritajiet 
sanitarji tal-Istati Membri u wara proċess 
ta' konsultazzjoni tal-portaturi ta' 
interessi kollettivi.

Or. it

Emenda 157
Nicola Caputo

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 jiġu definiti b'mod ċar u 
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”). L-EFSA li l-valutazzjonijiet 
tagħha għandhom jitwettqu b'mod 
trasparenti, għandha tfassal netwerk 
flimkien mal-Istati Membri u mal-
Kumitat Konsultattiv dwar l-Ikel u l-
Proċessi Ġodda fir-Renju Unit (ACNFP). 
Kwalunkwe karatteristika ġdida li jista' 
jkollha impatt fuq is-saħħa għandha tiġi 
vvalutata fuq bażi individwali.

Or. en

Emenda 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fir-rigward tal-użu possibbli ta’ 
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, li l-EFSA 

imħassar
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kkunsidrat fl-opinjoni tagħha tas-
6 ta’ April 2011 fuq il-Gwida dwar il-
valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni 
tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji fil-
katina alimentari u tal-għalf21 li hemm 
informazzjoni limitata disponibbli fir-
rigward tal-aspetti ta’ nanotossikokinetika 
u t-tossikoloġija ta’ nanomaterjali 
manifatturati u li l-metodi ta’ ttestjar tat-
tossiċità eżistenti jistgħu jkunu jeħtieġu 
modifiki fil-metodoloġija. Sabiex tiġi 
vvalutata aħjar is-sigurtà tan-
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, il-
Kummissjoni qiegħda tiżviluppa metodi 
ta’ ttestjar li jqisu l-karatteristiċi speċifiċi 
tan-nanomaterjali manifatturati.

__________________
21 «Guidance on the risk assessment of the 
application of nanoscience and 
nanotechnologies in the food and feed 
chain», EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. fr

Emenda 159
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fir-rigward tal-użu possibbli ta’ 
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, li l-EFSA
kkunsidrat fl-opinjoni tagħha tas-
6 ta’ April 201121 fuq il-Gwida dwar il-
valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni 
tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji fil-
katina alimentari u tal-għalf li hemm 
informazzjoni limitata disponibbli fir-
rigward tal-aspetti ta’ nanotossikokinetika 
u t-tossikoloġija ta’ nanomaterjali 

(21) Fir-rigward tal-użu possibbli ta’ 
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, li l-EFSA
rrikonoxxiet fl-opinjoni tagħha tas-
6 ta’ April 201121 fuq il-Gwida dwar il-
valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni 
tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji fil-
katina alimentari u tal-għalf li l-metodi ta' 
ttestjar attwalment disponibbli jistgħu ma 
jkunux adegwati għall-ivvalutar tar-riskji 
assoċjati man-nanomaterjali u meta 
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manifatturati u li l-metodi ta’ ttestjar tat-
tossiċità eżistenti jistgħu jkunu jeħtieġu 
modifiki fil-metodoloġija Sabiex tiġi 
vvalutata aħjar is-sigurtà tan-nanomaterjali 
għall-użu fl-ikel, il-Kummissjoni qiegħda
tiżviluppa metodi ta’ ttestjar li jqisu l-
karatteristiċi speċifiċi tan-nanomaterjali 
manifatturati.

jittieħed kont, b'mod aktar speċifiku, li
hemm informazzjoni limitata disponibbli 
fir-rigward tal-aspetti ta’ 
nanotossikokinetika u t-tossikoloġija ta’
nanomaterjali manifatturati u li l-metodi ta’ 
ttestjar tat-tossiċità eżistenti jistgħu jkunu 
jeħtieġu modifiki fil-metodoloġija Sabiex 
tiġi vvalutata aħjar is-sigurtà tan-
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, il-
Kummissjoni għaldaqstant għandha, 
b'urġenza tiżviluppa metodi ta’ ttestjar
mingħajr esperimenti fuq l-annimali li 
jqisu l-karatteristiċi speċifiċi tan-
nanomaterjali manifatturati.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda kienet diġà inkluża fil-pożizzjoni fit-tieni qari tal-Parlament Ewropew tal-2010.
Ir-rapport tal-EFSA jgħid: "Attwalment jeżistu inċertezzi rigward l-identifikazzjoni, il-
karatterizzazzjoni u d-detezzjoni ta' ENM li huma relatati man-nuqqas ta' metodi ta' ttestjar 
adegwati u validati li jkopru l-applikazzjonijiet, l-aspetti u l-proprjetajiet tal-ENM kollha 
possibbli. Bl-istess mod, hemm numru ta' inċertezzi relatati mal-applikabilità tal-metodi ta' 
ttestjar tal-ENM bijoloġiċi u tossikoloġiċi standard attwali." (ENM= Nanomaterjali 
manifatturati)

Emenda 160
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fir-rigward tal-użu possibbli ta’ 
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, li l-EFSA 
kkunsidrat fl-opinjoni tagħha tas-
6 ta’ April 201121 fuq il-Gwida dwar il-
valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni 
tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji fil-
katina alimentari u tal-għalf li hemm 

(21) Fir-rigward tal-użu possibbli ta’ 
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, li l-EFSA 
kkunsidrat fl-opinjoni tagħha tas-
6 ta’ April 201121 fuq il-Gwida dwar il-
valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni 
tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji fil-
katina alimentari u tal-għalf li hemm 
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informazzjoni limitata disponibbli fir-
rigward tal-aspetti ta’ nanotossikokinetika 
u t-tossikoloġija ta’ nanomaterjali 
manifatturati u li l-metodi ta’ ttestjar tat-
tossiċità eżistenti jistgħu jkunu jeħtieġu 
modifiki fil-metodoloġija Sabiex tiġi 
vvalutata aħjar is-sigurtà tan-nanomaterjali 
għall-użu fl-ikel, il-Kummissjoni qiegħda 
tiżviluppa metodi ta’ ttestjar li jqisu l-
karatteristiċi speċifiċi tan-nanomaterjali 
manifatturati.

informazzjoni limitata disponibbli fir-
rigward tal-aspetti ta’ nanotossikokinetika 
u t-tossikoloġija ta’ nanomaterjali 
manifatturati u li l-metodi ta’ ttestjar tat-
tossiċità eżistenti jistgħu jkunu jeħtieġu 
modifiki fil-metodoloġija Sabiex tiġi 
vvalutata aħjar is-sigurtà tan-nanomaterjali 
għall-użu fl-ikel, il-Kummissjoni qiegħda 
tiżviluppa metodi ta’ ttestjar li jqisu l-
karatteristiċi speċifiċi tan-nanomaterjali 
manifatturati. Il-valutazzjoni tan-
nanomaterjali fl-ikel jew fl-ingredjenti 
tal-ikel għandha tinkludi dettalji dwar il-
kompożizzjoni, il-valur nutrizzjonali, il-
metaboliżmu, l-użu previst, il-livell ta' 
kontaminanti mikrobijoloġiċi u kimiċi, l-
istudji dwar l-effetti tossiċi, nutrizzjonali u 
allerġeniċi potenzjali u d-dettalji tal-
proċess ta' manifattura użat fl-ipproċessar 
tal-ikel jew ta' ingredjenti tal-ikel. Fit-
twettiq tal-valutazzjoni dwar is-sigurtà 
xjentifika, għandu jingħata kont ukoll tat-
tħassib tal-konsumaturi u ta' kwistjonijiet 
etiċi.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en

Emenda 161
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fir-rigward tal-użu possibbli ta’ 
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, li l-EFSA 
kkunsidrat fl-opinjoni tagħha tas-
6 ta’ April 2011 fuq il-Gwida dwar il-
valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni 
tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji fil-
katina alimentari u tal-għalf li hemm 
informazzjoni limitata disponibbli fir-

(21) Fir-rigward tal-użu possibbli ta’ 
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, li l-EFSA 
kkunsidrat fl-opinjoni tagħha tas-
6 ta’ April 2011 fuq il-Gwida dwar il-
valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni 
tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji fil-
katina alimentari u tal-għalf li hemm 
informazzjoni limitata disponibbli fir-
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rigward tal-aspetti ta’ nanotossikokinetika 
u t-tossikoloġija ta’ nanomaterjali 
manifatturati u li l-metodi ta’ ttestjar tat-
tossiċità eżistenti jistgħu jkunu jeħtieġu 
modifiki fil-metodoloġija. Sabiex tiġi 
vvalutata aħjar is-sigurtà tan-nanomaterjali 
għall-użu fl-ikel, il-Kummissjoni qiegħda 
tiżviluppa metodi ta’ ttestjar li jqisu l-
karatteristiċi speċifiċi tan-nanomaterjali 
manifatturati.

rigward tal-aspetti ta’ nanotossikokinetika 
u t-tossikoloġija ta’ nanomaterjali 
manifatturati u li l-metodi ta’ ttestjar tat-
tossiċità eżistenti jistgħu jkunu jeħtieġu 
modifiki fil-metodoloġija. Sabiex tiġi 
vvalutata aħjar is-sigurtà tan-nanomaterjali 
għall-użu fl-ikel, il-Kummissjoni qiegħda 
tiżviluppa metodi ta’ ttestjar li jqisu l-
karatteristiċi speċifiċi tan-nanomaterjali 
manifatturati. Fid-dawl tan-nuqqasijiet 
attwali kemm fir-rigward tal-profil 
tossikoloġiku kif ukoll il-metodi ta' kejl, 
hemm bżonn li jiġi applikat il-prinċipju 
ta' prekawzjoni li jnaqqas il-possibilità ta' 
espożizzjoni tal-bniedem għal 
nanomaterjali.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. it

Emenda 162
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-użu ta' nanoteknoloġiji fil-
produzzjoni tal-ikel għandu jiġi pprojbit 
sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem 
sakemm jiġu approvati għall-użu metodi 
ta' ttestjar nanospeċifiċi xierqa u ukoll 
ikunu jistgħu jitwettqu valutazzjonijiet ta' 
sigurtà adegwati abbażi ta' dawn it-
testijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hu xieraq li terġa' tiddaħħal din l-emenda li kienet inkluża fil-pożizzjoni fit-tieni qari tal-
Parlament Ewropew, billi ma sarx ħafna progress minn dak iż-żmien, u l-EFSA tirrikonoxxi l-
eżistenza ta' inċertezzi fir-rigward tal-metodi ta' ttestjar għan-nanomaterjali.

Emenda 163
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Jeżistu interpretazzjonijiet differenti 
tat-terminu "partiċella". Għaldaqstant 
għandu jiġi ċċarat li l-ikel li jinkludi 
nanomaterjali rotob, bħall-miċelli jew 
liposomi, ukoll għandhom ikunu kopruti 
mid-definizzjoni ta' "ikel ġdid".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat li t-terminu "partiċella" fil-kuntest tad-definizzjoni ta' nanomaterjali 
f'dan ir-Regolament mhux biss ikopri biċċiet ta' materja b'konfini fiżiċi definiti, peress li dan 
jimplika li skont l-interpretazzjoni attwali in-nanomaterjali "rotob" kollha (pereżempju, il-
miċelli) mhumiex koperti mid-definizzjoni u għaldaqstant mhumiex soġġetti għal 
approvazzjoni ta' qabel it-tqegħid fis-suq. Madankollu, dawn huma preċiżament l-
applikazzjonijiet li għandhom rilevanza mill-perspettiva regolatorja għaliex hu previst l-użu 
tagħhom f'applikazzjonijiet għall-ikel (pereżempju, bħala portaturi ta' vitamini u ta' sustanzi 
oħra b'effett nutrizzjonali jew fiżjoloġiku).

Emenda 164
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 21c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) Meta l-metodi ta' ttestjar jiġu 
applikati għan-nanomaterjali, għandha 
tingħata spjegazzjoni tal-adegwatezza 
xjentifika tagħhom għan-nanomaterjali, u 
fejn applikabbli, tal-
adattamenti/aġġustamenti tekniċi li jkun 
saru bħala reazzjoni għall-karatteristiċi 
speċifiċi ta' dawn il-materjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà ntlaħaq qbil dwar din id-diċitura fil-kuntest tar-Regolament 528/2012 dwar it-tqegħid 
fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (ara l-punt 5 tal-Anness II).

Emenda 165
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 21d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21d) L-ippakkjar tal-ikel għandu jinkludi 
biss nanomaterjali elenkati fil-lista ta' 
sustanzi approvati, flimkien ma limitu fuq 
il-migrazzjoni ġo jew fuq prodotti tal-ikel 
inklużi f'tali pakkett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li dan ir-regolament jittratta n-nanomaterjali fl-ikel, fost l-oħrajn, hu importanti li 
jiġi żgurat li jingħata kont anke tan-nanopartiċelli li jistgħu jispiċċaw fl-ikel b'mod 
aċċidentali. Hemm bżonn urġenti għal azzjoni, peress li attwalment ma teżisti l-ebda 
leġiżlazzjoni speċifika, u r-rekwiżiti għall-ittestjar jew ma jeżistux jew qed ikunu applikati 
metodi ta' testijiet mhux xierqa. Din l-emenda diġà kienet inkluża fil-pożizzjoni fit-tieni qari 
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tal-Parlament Ewropew mill-2010.

Emenda 166
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Meta ikel ġdid jiġi awtorizzat u inkluż 
fil-lista tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tintroduċi
rekwiżiti ta’ sorveljanza wara- t-tqegħid 
fis-suq biex tissorvelja l-użu tal-ikel ġdid 
awtorizzat biex tiżgura li l-użu huwa fil-
limiti siguri kif stabbiliti fil-valutazzjoni 
tas-sigurtà mill-EFSA.

(22) Meta ikel ġdid jiġi awtorizzat u inkluż 
fil-lista tal-Unjoni, għandhom jiġu 
introdotti rekwiżiti ta' sorveljanza wara t-
tqegħid fis-suq biex jissorveljaw l-użu tal-
ikel ġdid awtorizzat biex ikun żgurat li l-
użu huwa fil-limiti siguri kif stabbiliti fil-
valutazzjoni tas-sigurtà mill-EFSA. Fi 
kwalunkwe każ, l-operaturi tan-negozji 
tal-kel għandhom jinformaw lill-
Kummissjoni dwar kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti dwar l-ikel li jkun 
qiegħdu fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq l-emendi 88 u 89 tal-abbozz ta’ rapport.

Emenda 167
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) F’ċirkostanzi speċifiċi sabiex jiġu 
stimulati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agro-alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, 
ikun xieraq li jitħares l-investiment 
magħmul mill-innovaturi fil-ġbir tal-
informazzjoni u d-dejta pprovduta biex 

(23) F’ċirkostanzi speċifiċi sabiex jiġu 
stimulati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agro-alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, 
ikun xieraq li jitħares l-investiment 
magħmul mill-innovaturi fil-ġbir tal-
informazzjoni u d-dejta pprovduta biex 
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tappoġġa applikazzjoni għal ikel ġdid li 
ssir skont dan ir-Regolament. L-evidenza 
xjentifika żviluppata ġdida u d-dejta
riżervata pprovduta biex issostni 
applikazzjoni għall-inklużjoni ta’ ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni għandhom ikunu 
protetti. Dik id-dejta u informazzjoni, għal 
perjodu ta’ żmien limitat, ma għandhiex 
tintuża għall-benefiċċju ta’ applikant 
sussegwenti, mingħajr il-qbil ta’ applikant 
preċedenti. Il-protezzjoni ta’ dejta 
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
ma għandhiex twaqqaf lil applikanti oħra 
milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista tal-Unjoni 
ta’ ikel ġdid abbażi tad-dejta xjentifika 
tagħhom stess jew billi jirreferu għad-dejta 
protetta bi qbil mal-applikanti preċedenti.
Madankollu, il-perjodu ta’ protezzjoni tad-
dejta ta’ ħames snin li ngħata lill-applikant 
preċedenti ma għandux jiġi estiż minħabba 
l-għoti tal-protezzjoni tad-dejta lil 
applikanti sussegwenti.

tappoġġa applikazzjoni għal ikel ġdid li 
ssir skont dan ir-Regolament. Id-dejta
riżervata pprovduta biex issostni 
applikazzjoni għall-inklużjoni ta’ ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni għandha tiġi protetta.
Dik id-dejta u informazzjoni, għal perjodu 
ta’ żmien limitat, ma għandhiex tintuża 
għall-benefiċċju ta’ applikant sussegwenti, 
mingħajr il-qbil ta’ applikant preċedenti. Il-
protezzjoni ta’ dejta xjentifika mogħtija 
minn applikant wieħed ma għandhiex 
twaqqaf lil applikanti oħra milli jfittxu l-
inklużjoni fil-lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid 
abbażi tad-dejta xjentifika tagħhom stess 
jew billi jirreferu għad-dejta protetta jew 
għad-dejta ta' applikant inizjali, bi qbil
ma' dan l-applikanti inizjali. Madankollu, 
il-perjodu ta’ protezzjoni tad-dejta ta’ 
ħames snin li ngħata lill-applikant 
preċedenti ma għandux jiġi estiż minħabba 
l-għoti tal-protezzjoni tad-dejta lil 
applikanti sussegwenti.

Or. fr

Emenda 168
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) F’ċirkostanzi speċifiċi sabiex jiġu 
stimulati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agro-alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, 
ikun xieraq li jitħares l-investiment 
magħmul mill-innovaturi fil-ġbir tal-
informazzjoni u d-dejta pprovduta biex 
tappoġġa applikazzjoni għal ikel ġdid li 
ssir skont dan ir-Regolament. L-evidenza 
xjentifika żviluppata ġdida u d-dejta 
riżervata pprovduta biex issostni 
applikazzjoni għall-inklużjoni ta’ ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni għandhom ikunu 
protetti. Dik id-dejta u informazzjoni, għal 

(23) F’ċirkostanzi speċifiċi sabiex jiġu 
stimulati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agro-alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, 
ikun xieraq li jitħares l-investiment 
magħmul mill-innovaturi fil-ġbir tal-
informazzjoni u d-dejta pprovduta biex 
tappoġġa applikazzjoni għal ikel ġdid li 
ssir skont dan ir-Regolament. L-evidenza 
xjentifika żviluppata ġdida u d-dejta 
riżervata pprovduta biex issostni 
applikazzjoni għall-inklużjoni ta’ ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni għandhom ikunu 
protetti. Dik id-dejta u informazzjoni, għal 
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perjodu ta’ żmien limitat, ma għandhiex 
tintuża għall-benefiċċju ta’ applikant 
sussegwenti, mingħajr il-qbil ta’ applikant 
preċedenti. Il-protezzjoni ta’ dejta 
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
ma għandhiex twaqqaf lil applikanti oħra 
milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista tal-Unjoni 
ta’ ikel ġdid abbażi tad-dejta xjentifika 
tagħhom stess jew billi jirreferu għad-dejta 
protetta bi qbil mal-applikanti preċedenti.
Madankollu, il-perjodu ta’ protezzjoni tad-
dejta ta’ ħames snin li ngħata lill-applikant 
preċedenti ma għandux jiġi estiż minħabba
l-għoti tal-protezzjoni tad-dejta lil 
applikanti sussegwenti.

perjodu ta’ żmien limitat, ma għandhiex 
tintuża għall-benefiċċju ta’ applikant 
sussegwenti, mingħajr il-qbil ta’ applikant 
preċedenti. Il-protezzjoni ta’ dejta 
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
ma għandhiex twaqqaf lil applikanti oħra 
milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista tal-Unjoni 
ta’ ikel ġdid abbażi tad-dejta xjentifika 
tagħhom stess jew billi jirreferu għad-dejta 
protetta bi qbil mal-applikanti preċedenti.
Madankollu, il-perjodu ta’ protezzjoni tad-
dejta ta’ għaxar snin li ngħata lill-
applikant preċedenti ma għandux jiġi estiż 
minħabba l-għoti tal-protezzjoni tad-dejta 
lil applikanti sussegwenti.

Or. en

Emenda 169
Biljana Borzan

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Filwaqt li tiġi żgurata l-
kunfidenzjalità tal-applikazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
partijiet interessati lista indikattiva ta' 
applikazzjonijiet li tikkonsisti 
f'informazzjoni bażika. Dik il-lista 
għandha tipprevjeni li jitressqu 
applikazzjonijiet identiċi jew duplikati 
wara xulxin u għaldaqstant għandha 
tnaqqas il-piż amministrattiv kemm għall-
applikanti potenzjali u ukoll għall-Unjoni.

Or. en

Emenda 170
Nicola Caputo
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Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(24) L-ikel ġdid huwa soġġett għar-
rekwiżiti ta’ tikkettar ġenerali stabbiliti fir-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi u rekwiżiti ta’ tikkettar 
rilevanti ieħor fil-liġi dwar l-ikel tal-
Unjoni. F’ċerti każijiet jista’ jkun meħtieġ 
li tkun prevista informazzjoni addizzjonali 
ta’ tikkettjar, b’mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni tal-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet tal-użu tiegħu biex 
jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu infurmati 
b’mod suffiċjenti dwar in-natura tal-ikel 
ġdid.

(24) L-ikel ġdid huwa soġġett għar-
rekwiżiti ta’ tikkettar ġenerali stabbiliti fir-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi u rekwiżiti ta’ tikkettar 
rilevanti ieħor fil-liġi dwar l-ikel tal-
Unjoni. F’ċerti każijiet jista’ jkun meħtieġ 
li tkun prevista informazzjoni addizzjonali 
ta’ tikkettjar, b’mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni tal-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet tal-użu tiegħu biex 
jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu infurmati 
b’mod suffiċjenti dwar in-natura tal-ikel 
ġdid. Materjali li jqajmu tħassib etiku, 
bħal fil-każ tar-Regolament (KE) 
Nru. 258/97 attwali, għandhom jiġu 
indikati ukoll fuq it-tikketta sabiex il-
konsumaturi jitħallew jagħmlu għażliet 
informati.

Or. en

Emenda 171
Dita Charanzová

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Ikel ġdid hu soġġett għar-rekwiżiti
tal-liġi tal-Unjoni dwar il-materjali u l-
artikli intiżi biex jiġu f'kuntatt mal-ikel, 
partikolarment ir-Regolament (KE) 
Nru. 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1 a u l-miżuri speċifiċi adottati 
skontu.

__________________
1 a Regolament (KE) Nru. 1935/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u 
artikli li jiġu f'kuntatt mal-ikel u li 
jirrevoka d-Direttivi 80/590/KEE u 
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89/109/KEE (ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hi intiża biex tipprovdi informazzjoni u biex tikkonferma mill-ġdid li l-ikel 
ġdid u l-ikel minn pajjiżi terzi huma soġġetti mhux biss għar-rekwiżiti tal-UE dwar it-tikkettar 
, iżda ukoll mar-rekwiżiti tal-UE dwar l-ippakkjar. Il-premessa l-ġdida ma toħloqx obbligi 
legali ġodda f'dan ir-Regolament.

Emenda 172
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 24b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24b) Fit-tieni qari tal-2010 dwar il-fajl 
dwar l-ikel ġdid, il-Parlament Ewropew, 
b'maġġoranza qawwija ħafna, talab il-
projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' ikel 
minn annimali kklonati u mid-
dixxendenti tagħhom. Wara l-falliment 
tal-konċiljazzjoni dwar ikel ġdid 
f'Marzu 2011, il-Kummissjoni impenjat 
ruħha li tippreżenta proposta speċifika 
dwar l-annimali kklonati u d-dixxendenti 
tagħhom, b'kunsiderazzjoni tal-
pożizzjonijiet kemm tal-Kunsill kif ukoll 
tal-Parlament Ewropew. Madankollu, l-
proposti dwar l-ikklonar u l-ikel ikklonat 
li tressqu f'Diċembru 2013 ma jistipulaw 
l-ebda miżura fir-rigward tad-dixxendenti 
ta' annimali kklonati, l-anqas bil-għan li 
jiġu informati l-konsumaturi. Barra minn 
hekk ma tippermettix lill-Parlament 
Ewropew jeżerċita d-drittijiet tiegħu bħala 
Koleġiżlatur. Għaldaqstant jixraq li l-
Kummissjoni tuża l-opportunità offruta 
mill-Kulleġġ il-ġdid biex tirtira l-proposti
tal-2013 u tippreżenta proposti ġodda, 
abbażi tal-proċedura leġiżlattiva 
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ordinarja, sabiex tagħti kont tat-talbiet 
tal-Parlament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kontra kull wegħda magħmula mill-Kummissjoni, il-"proposta dwar l-ikel ikklonat" ma 
tagħtix kont tat-talbiet tal-PE u ma jikkunsidra l-ebda miżura fir-rigward tad-dixxendenti tal-
annimali kklonati. Dan hu pass lura qawwi meta mqabbel ma' Marzu 2011, meta tal-inqas l-
istituzzjonijiet kollha qablu fuq it-tikkettar taċ-ċanga friska, u daqqa ta' ħarta lill-Membri tal-
Parlament Ewropew, li b'maġġoranza qawwija, talbu għal projbizzjoni ta' ikel minn annimali 
kklonati u d-dixxendenti tagħhom. Barra minn hekk, il-bażi legali tal-miżura ma tippermettix 
il-kodeċiżjoni, u għalhekk anke l-PE kien mċaħħad mis-setgħat tiegħu bħala koleġiżlatur.

Emenda 173
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Sabiex il-lista tal-Unjoni tkun tista' 
tiġi mmodifikata hekk kif jiġi awtorizzat 
ikel ġdid, il-Kummissjoni għandha 
tingħata d-delega li tadotta atti bi qbil 
mal-Artikolu 290 TFUE, sabiex tkun 
tista' taġġorna l-lista tal-Unjoni. Hu 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa tul il-ħidma preparatorja tagħha 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, fit-
tħejjija u fl-istipular ta' atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni 
simultanja, f'waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 174
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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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

Or. fr

Emenda 175
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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.

(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, is-setgħa li tadotta atti 
delegati bi qbil mal-Artikolu 290 TFUE, 
għandha tingħata lill-Kummissjoni.

Or. en

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 
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tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 TFUE sabiex taġġorna l-lista.

Emenda 176
Eleonora Evi

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.

(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, għandhom jingħataw setgħat ta’ 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni.

Or. it

Emenda 177
Nicola Caputo

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.

(27) Il-lista tal-Unjoni inizjali ta' ikel 
tradizzjonali minn pajjiż terz għandha tiġi 
annessa ma' dan ir-Regolament u l-lista 
għandha tiġi aġġornata permezz ta' atti 
delegati.

Or. en
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Emenda 178
Pavel Poc

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.

(27) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, bi qbil mal-
Artikolu 26a, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 290 
TFUE sabiex taġġorna l-lista tal-Unjoni.

Emenda 179
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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) 

imħassar
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Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill22 .

__________________
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).

Or. fr

Emenda 180
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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-Kunsill22 .

(28) Is-setgħat ta’ implimentazzjoni relatati 
mad-definizzjoni 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, 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill22 .

__________________ __________________
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’ 

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’ 
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kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Emenda 181
Nicola Caputo

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-Kunsill22 .

(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 t-
trattament kunfidenzjali għandhom jiġu 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill22 .

__________________ __________________
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).

Or. en

Emenda 182
Pavel Poc
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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-Kunsill22 .

(28) Is-setgħat ta’ implimentazzjoni relatati
mal-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 t-
trattament kunfidenzjali għandhom jiġu 
eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill22 .

__________________ __________________
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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Deċiżjoni dwar il-kamp ta' applikazzjoni hija essenzjali għar-Regolament u għalhekk ma 
għandhiex tittieħed permezz ta' atti tal-implimentazzjoni.

Emenda 183
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati bi qbil mal-Artikolu 290 TFUE 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-awtorizzazzjoni ta' ikel 
ġdid u ta' ikel tradizzjonali minn pajjiż 
terz, l-aġġornament tal-lista tal-Unjoni, u 
l-proċess ta' konsultazzjoni għad-
determinazzjoni ta' status ta' ikel ġdid. Hu 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa tul il-ħidma preparatorja tagħha 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, fit-
tħejjija u fl-istipular ta' atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni 
simultanja, f'waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 184
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Premessa 28b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) Biex tissupplimenta jew temenda 
ċerti elementi ta' dan ir-Regolament, is-
setgħa li tadotta atti bi qbil mal-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandu jiġi delegat lill-Kummissjoni fir-
rigward tad-definizzjoni ta' "ikel ġdid", 
tal-awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid u ta' ikel 
tradizzjonali minn pajjiż terz u l-
aġġornament tal-lista tal-Unjoni u l-
adozzjoni ta' miżuri tranżizzjonali. Hu 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
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xierqa tul il-ħidma preparatorja tagħha 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, fit-
tħejjija u fl-istipular ta' atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni 
simultanja, f'waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Deċiżjoni dwar il-kamp ta' applikazzjoni hija essenzjali għar-Regolament u għalhekk ma 
għandhiex tittieħed permezz ta' atti tal-implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 290 TFUE sabiex taġġorna l-lista tal-
Unjoni.

Emenda 185
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Premessa 28c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28c) Ir-Regolament (KE) Nru. 882/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali 
mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni 
tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, 
mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli 
dwar il-benessri tal-annimali[1] jistipula 
regoli ġenerali għat-twettiq ta' kontrolli 
uffiċjali għall-verifika tal-konformità 
mal-liġi dwar l-ikel. Għaldaqstant, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu kontrolli 
uffiċjali bi qbil mar-Regolament (KE) 
Nru. 882/2004 sabiex tiġi żgurata l-
konformità mar-Regolament attwali.

Or. en
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([1]           ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.) Verżjoni korretta (ĠU L 191, 28.5.2004, p. 1). 
Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1791/2006 (ĠU L 

363, 20.12.2006, p. 1).)

Ġustifikazzjoni

Saret referenza speċifika għar-Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali fil-proposta tal-
Kummissjoni tal-2008, u jixraq li tinżamm din ir-referenza.

Emenda 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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’ 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, tal-annimali u l-
interessi tal-konsumatur. Għalhekk, id-
dispożizzjonijiet ta' hawn taħt għandhom 
jikkonċernaw il-prodotti ddestinati għall-
ikel tal-bnedmin u għall-għalf, kemm jekk 
ikun għal annimali tat-trobbija jew 
annimali tal-kumpanija.

Or. fr

Emenda 187
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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-

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-
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saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-
konsumatur.

saħħa tal-bniedem, l-ambjent u l-interessi 
tal-konsumatur.

Or. en

Emenda 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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’ 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, kif ukoll il-projbizzjoni tat-
tqegħid fis-suq ta' ikel li jagħmel użu min-
nanomaterjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bħalissa mhemm l-ebda metodu affidabbli u rikonoxxut mill-komunità xjentifika li jippermetti 
l-evalwazzjoni tal-impatt tan-nanoteknoloġiji fuq is-saħħa u fuq l-ambjent, kem fuqq medda 
ta' żmien qasira, medja kif ukoll twila.

Emenda 189
Renate Sommer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-għan ta' dan ir-Regolament hu li 
jipprovdi livell ta' protezzjoni għoli tas-
saħħa tal-bniedem u tal-interessi tal-
konsumaturi, filwaqt li jiżgura l-
funzjonament effikaċi tas-suq intern.
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Or. en

Emenda 190
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-għan ta' dan ir-Regolament hu li 
jipprovdi livell ta' protezzjoni għoli tal-
interessi tal-konsumaturi, u tal-benessri 
tal-annimali u l-ambjent, filwaqt li jiżgura 
l-funzjonament effikaċi tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħaqqad l-emenda 28 tal-abbozz ta' rapport mal-emenda fit-tieni qari tal-
Parlament Ewropew fl-2010.

Emenda 191
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ikel immodifikat ġenetikament li jaqa’ 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 1829/2003;

a) ikel immodifikat ġenetikament li jaqa’ 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 1829/2003 u d-Direttiva 
18/2001/KE;

Or. it

Emenda 192
Pavel Poc
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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

Or. en


