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Emenda 395
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni prevista fl-Artikolu 14(5) 
għandha tinkludi flimkien mal-
informazzjoni diġà prevista skont l-
Artikolu 13, dejta ddokumentata li jkollha 
x’taqsam mal-oġġezzjonijiet ta’ sigurtà 
motivati sottomessi skont l-Artikolu 14(5).

L-applikazzjoni prevista fl-Artikolu 14(5) 
għandha tinkludi flimkien mal-
informazzjoni diġà prevista skont l-
Artikolu 13, dejta ddokumentata li jkollha 
x’taqsam mal-oġġezzjonijiet sottomessi 
skont l-Artikolu 14(5).

Or. it

Emenda 396
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-valutazzjoni tas-sigurtà ta’ ikel 
tradizzjonali minn pajjiż terz, l-EFSA 
għandha tikkunsidra l-kwistjonijiet li 
ġejjin:

2. Fil-valutazzjoni tas-sigurtà ta’ ikel 
tradizzjonali minn pajjiż terz, l-EFSA 
għandha tikkunsidra 

(Għandha tkun ivvutata flimkien mal-
emenda għall-Artikolu 16(2)(a).)

Or. en

Emenda 397
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) jekk l-EFSA ċċertifikatx is-sigurtà tal-
ikel, fil-kompożizzjoni u l-kundizzjonijiet 
tal-użu tiegħu għas-saħħa tal-bniedem u 
l-ambjent;

Or. fr

Emenda 398
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 399
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jekk l-esperjenza ta’ użu sigur bħala 
ikel f’pajjiż terz hijiex sostanzjata minn 
dejta affidabbli sottomessa mill-applikant 
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skont l-Artikoli 13 u 15; skont l-Artikoli 13 u 15 kif ukoll skont 
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 10(1);

Or. en

Emenda 400
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Emenda 401
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 402
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(Għandha tkun ivvutata flimkien mal-
emenda għall-Artikolu 16(2)(a).)

Or. en

Emenda 403
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 404
Angélique Delahaye, Michel Dantin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) jekk l-ikel ġid li jkun intenzjonat biex 
jissostitwixxi ikel ieħor ma jkollux 
proprjetajiet differenti li jikkawżaw 
żvantaġġi nutrizzjonali għall-konsumatur;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tintroduċi aktar sigurtà.

Emenda 405
Eleonora Evi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) l-impatt ambjentali u soċjali 
kumplessiv tal-produzzjoni, it-
trasformazzjoni, il-konservazzjoni u t-
trasport tal-prodott tradizzjonali.

Or. it

Emenda 406
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 4 ma tintbagħatx 
lill-EFSA matul il-perjodu addizzjonali 
msemmi f’dak il-paragrafu, din għandha 
tiffinalizza l-opinjoni tagħha abbażi tal-
informazzjoni li tkun diġà ngħatatilha.

5. Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 4 ma tintbagħatx 
lill-EFSA matul il-perjodu addizzjonali 
msemmi f’dak il-paragrafu, din għandha 
tissospendi l-valutazzjoni.

Or. it

Emenda 407
Lynn Boylan, Stefan Eck
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5



PE541.298v01-00 8/50 AM\1037662MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 4 ma tintbagħatx 
lill-EFSA matul il-perjodu addizzjonali 
msemmi f’dak il-paragrafu, din għandha
tiffinalizza l-opinjoni tagħha abbażi tal-
informazzjoni li tkun diġà ngħatatilha.

5. Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 4 ma tintbagħatx 
lill-EFSA matul il-perjodu addizzjonali 
msemmi f’dak il-paragrafu, il-proċedura 
għandha tiġi sospiża u l-EFSA għandha 
tikkomunika ġustifikazzjoni dwar ir-
raġuni għal din is-sospensjoni lill-
applikant, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EFSA tista' titlob informazzjoni addizzjonali f'każijiet debitament ġustifikati biss u fi żmien 
stipulat wara li tkun ikkonsultat lill-applikant. Għalhekk, il-finalizzazzjoni tal-opinjoni tal-
EFSA mingħajr l-informazzjoni addizzjonali neċessarja u wara skadenza estiża tista' tirriżulta 
biss f'opinjoni b'dejta xjentifika mhux kompluta u perjodi ta' stennija itwal.

Emenda 408
Nicola Caputo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 27(1a), fi żmien tliet xhur mid-
data tal-pubblikazzjoni tal-opinjoni tal-
EFSA biex tawtorizza t-tqegħid fis-suq fl-
Unjoni tal-ikel tradizzjonali minn pajjiż 
terz u biex taġġorna l-lista tal-Unjoni, 
filwaqt li tqis dan li ġej:

Or. en

Emenda 409
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Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fi żmien tliet xhur mid-data ta’ 
pubblikazzjoni tal-opinjoni tal-EFSA, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tissottometti abbozz tal-att delegat bi qbil 
mal-Artikolu 26(a) biex tawtorizza t-
tqegħid fis-suq fl-Unjoni tal-ikel 
tradizzjonali minn pajjiż terz u biex 
taġġorna l-lista tal-Unjoni, filwaqt li tqis 
dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 410
Renate Sommer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 411
Pavel Poc

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 412
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 413
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 414
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dak l-att delegat għandu jiġi adottat 
f’konformità mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 26a.

Or. en

Emenda 415
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat f’konformità mal-proċedura ta’ 

Dak l-att delegat għandu jiġi adottat
f'konformità mal-Artikolu 26a.
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eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 27(3).

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 416
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Jekk ikunu ġew provduti, għandha tqis l-
opinjonijiet tal-Istati Membri, l-opinjoni 
tal-EFSA u kwalunkwe fattur leġittimu 
ieħor rilevanti għall-aġġornament.

Or. it

Emenda 417
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-applikant jista’ jirtira l-applikazzjoni 
tiegħu msemmija fl-Artikolu 15, fi 
kwalunkwe ħin qabel l-adozzjoni tal-
opinjoni tal-EFSA msemmija fl-
Artikolu 16, u b’hekk itemm il-proċedura 
għall-awtorizzazzjoni ta’ ikel tradizzjonali 
minn pajjiż terz u l-aġġornament tal-lista 
tal-Unjoni.

3. L-applikant jista’ jirtira l-applikazzjoni 
tiegħu msemmija fl-Artikolu 15, fi 
kwalunkwe ħin qabel l-adozzjoni tal-
opinjoni tal-EFSA msemmija fl-
Artikolu 16, u b’hekk itemm il-proċedura 
għall-awtorizzazzjoni ta’ ikel tradizzjonali 
minn pajjiż terz u l-aġġornament tal-lista 
tal-Unjoni. F'dan il-każ hu marbut iħallas 
l-ispejjeż tal-EFSA għall-ġestjoni tal-
applikazzjoni.
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Or. it

Emenda 418
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħa ta’ implimentazzjoni fir-rigward 
tar-rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi li 
jikkonċernaw ikel minn pajjiżi terzi

Ir-rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi li 
jikkonċernaw ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi

Or. fr

Emenda 419
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minn ...25 il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti ta’ implimentazzjoni dwar:

Minn ...25il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti delegati dwar:

__________________ __________________
25 Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

25 Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 420
Biljana Borzan

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(a) il-kontenut, l-abbozzar u s-
sottomissjoni tan-notifika prevista fl-
Artikolu 13 u tal-applikazzjoni prevista fl-
Artikolu 14(5);

(a) il-kontenut, l-abbozzar u s-
sottomissjoni tan-notifika prevista fl-
Artikolu 13 u tal-applikazzjoni prevista fl-
Artikolu 14(5), inkluża lista preċiża u 
eżawrjenti tad-dokumenti meħtieġa biex 
notifika jew applikazzjoni tkun valida;

Or. en

Emenda 421
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontenut, l-abbozzar u s-
sottomissjoni tan-notifika prevista fl-
Artikolu 13 u tal-applikazzjoni prevista fl-
Artikolu 14(5);

(a) l-abbozzar u s-sottomissjoni tan-
notifika prevista fl-Artikolu 13 u tal-
applikazzjoni prevista fl-Artikolu 14(5);

Or. en

Emenda 422
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontenut, l-abbozzar u s-
sottomissjoni tan-notifika prevista fl-
Artikolu 13 u tal-applikazzjoni prevista fl-
Artikolu 14(5);

(a) il-kontenut, l-abbozzar u s-
sottomissjoni tan-notifika prevista fl-
Artikolu 13 u tal-applikazzjoni prevista fl-
Artikolu 14(5), abbażi tal-linji gwida tal-
EFSA;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Apparti li taġġorna l-linji gwida xjentifiċi eżistenti, l-EFSA għandha tiżviluppa gwida teknika 
u għodda biex jassistu lill-operaturi ta' negozji tal-ikel f'pajjiżi terzi biex jissottomettu 
applikazzjoni jew notifika.

Emenda 423
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tip ta’ informazzjoni li teħtieġ li tiġi 
inkluża fl-opinjoni tal-EFSA msemmija 
fl-Artikolu 16.

imħassar

Or. en

Emenda 424
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 425
Nicola Caputo

Proposta għal regolament



PE541.298v01-00 16/50 AM\1037662MT.doc

MT

Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawk l-atti delegati għandhom jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 27(1a).

Or. en

Emenda 426
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 ma tasalx matul 
il-perjodu estiż imsemmi f’dak il-
paragrafu, il-Kummissjoni għandha 
tinterrompi l-proċess ta' awtorizzazzjoni.

Or. it

Emenda 427
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 imħassar

Estensjoni tal-perjodi ta’ żmien

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, il-
Kummissjoni tista’ testendi l-perjodi ta’ 
żmien previsti fl-Artikoli 10(1), 11(1) jew 
(2), 16(1) u 17(1) fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, fejn ikun applikabbli, fuq talba mill-
EFSA, fejn in-natura tal-kwistjoni 
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msemmija tiġġustifika dan.

F’każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Istati Membri u lill-
applikant b’din l-estensjoni, kif ukoll bir-
raġunijiet li jiġġustifikawha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità tal-estensjoni tal-perjodi ta’ żmien ġa hi prevista.

Emenda 428
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a

Adattament tal-limiti ta' żmien għar-
Regolament (KE) Nru 1924/2006

Jekk l-applikant jitlob li d-dejta tiegħu tiġi 
protetta skont l-Artikolu 24 ta' dan ir-
Regolament jew l-Artikolu 21 tar-
Regolament (KE) Nru 1924/2006, il-
Kummissjoni tista' timmodifika l-limiti ta' 
żmien previsti fl-Artikolu 10(1), l-
Artikolu 11(1) jew (2), l-Artikolu 16(1) u 
l-Artikolu 17(1) sabiex tadattahom għal 
dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 1924/2006 sabiex iż-żewġ perjodi ta' 
protezzjoni tad-dejta jiġu l-istess. F'każ ta' 
dan it-tip, l-applikant għandu jiġi 
kkonsultat qabel ma l-Kummissjoni tieħu 
deċiżjoni dwar l-adattament.

Barra minn hekk, hemm bżonn li, 
flimkien mal-korrispondenza bejn il-
perjodi ta' protezzjoni tal-proprjetà 
intellettwali, anke l-proċeduri ta' 
valutazzjoni u awtorizzazzjoni tal-
indikazzjonijiet dwar is-saħħa u l-ikel 
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ġdid għandhom - fejn ikun possibbli - jiġu 
sinkronizzati b'mod li s-suq ta' dawn il-
prodotti jkun jista' jiffunzjona bla intoppi 
u li jkun hemm protezzjoni suffiċjenti tal-
applikanti.

Or. it

Emenda 429
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ żmien 
imsemmi fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi li tikkonsulta mal-
applikanti, liema informazzjoni tista’ 
tibqa’ kunfidenzjali u, f’każ li ttieħdet 
deċiżjoni, għandha tinnotifika lill-Istati 
Membri u lill-applikanti kif xieraq.

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ żmien 
imsemmi fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi li tisma' lill-applikanti, 
liema informazzjoni tista’ tibqa’ 
kunfidenzjali u, f’każ li ttieħdet deċiżjoni, 
għandha tinnotifika lill-Istati Membri u lill-
applikanti kif xieraq.

Or. en

Emenda 430
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) sommarju tal-istudji sottomessi mill-
applikant;

d) l-istudji kompluti sottomessi mill-
applikant;

Or. it
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Emenda 431
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) meta jkun applikabbli, il-metodu jew il-
metodi tal-analiżi.

e) ir-riżultat tal-istudji mwettqa biex 
tintwera s-sigurtà tal-ikel ġdid.

Or. fr

Emenda 432
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) meta jkun applikabbli, il-metodu jew il-
metodi tal-analiżi.

e) il-materjali jew il-metodi tal-analiżi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fil-qasam xjentifiku għandhom jiġu indikati dejjem kemm il-metodi u kemm il-materjali li 
jintużaw għall-analiżi.

Emenda 433
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punti ea sa ed (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) ir-riskji magħrufa u r-restrizzjonijet 
għall-użu;

eb) il-metodi ta' analiżi;
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ec) il-litteratura xjentifika li fuqha kienet 
ibbażata l-opinjoni;

ed) id-dejta tossikoloġika.

Or. fr

Emenda 434
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ee (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ee) ir-riżultati tal-istudji mwettqa li juru 
s-sigurtà tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq l-emenda 85 tal-abbozz ta’ rapport. Il-Punt e)m'għandux jissostitwixxi l-punt e).

Emenda 435
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ef (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ef) l-informazzjoni relattiva għall-
kompożizzjoni kimika speċifikata u għas-
sigurtà għas-saħħa u għall-ambjent tal-
prodott;

Or. it
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Emenda 436
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt eg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

eg) kwalunkwe projbizzjoni jew 
restrizzjoni imposti fuq il-prodott tal-ikel 
min-naħa ta' pajjiż terz;

Or. it

Emenda 437
Biljana Borzan

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull applikazzjoni l-Kummissjoni 
għandha żżomm lista ta' applikazzjonijiet 
li jkun fihom l-informazzjoni msemmija 
fil-punti (a) sa (e) tat-tieni subparagrafu. 
Il-Kummissjoni għandha tagħmel dik il-
lista disponibbli għall-partijiet interessati.

Or. en

Emenda 438
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
EFSA għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 

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

biex jiżguraw il-kunfidenzalità xierqa tal-
informazzjoni li huma jirċievu skont dan 
ir-Regolament skont il-paragrafu 4, ħlief 
għall-informazzjoni li għandha titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku sabiex tiġi 
protetta s-saħħa tal-bniedem, is-saħħa u l-
benessri tal-annimali, u l-ambjent.

Or. en

Emenda 439
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-applikant jirtira jew ikun irtira l-
applikazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-EFSA ma għandhomx 
jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali, 
inkluż l-informazzjoni li l-kunfidenzjalità 
tagħha tkun soġġetta għal nuqqas ta’ qbil 
bejn il-Kummissjoni u l-applikant.

6. Meta l-applikant jirtira jew ikun irtira l-
applikazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-EFSA ma għandhomx 
jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali, 
apparti dawk imwettqa biex tintwera s-
sigurtà tal-ikel ġdid.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni li tista' tkun soġġetta għal nuqqas ta' qbil tikkonċerna eventwalment proċessi 
jew elementi proprji ta' ħsara għall-konsumaturi. Dawn ma jistgħux jaċċettaw din l-opaċità 
abbużiva fir-rigward tal-prodotti intenzjonati għall-alimentazzjoni.

Emenda 440
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-applikant jirtira jew ikun irtira l- 6. Meta l-applikant jirtira jew ikun irtira l-
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applikazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-EFSA ma għandhomx
jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali, 
inkluż l-informazzjoni li l-kunfidenzjalità 
tagħha tkun soġġetta għal nuqqas ta’ qbil 
bejn il-Kummissjoni u l-applikant.

applikazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-EFSA ma għandhomx 
jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali, 
inkluż l-informazzjoni li l-kunfidenzjalità 
tagħha tkun soġġetta għal nuqqas ta’ qbil 
bejn il-Kummissjoni u l-applikant u bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni rigward is-
sikurazza għas-saħħa u għall-ambjent.

Or. it

Emenda 441
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli 
ddettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-
paragrafi 1 sa 6.

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhijiex meħtieġa, minħabba li l-artikolu diġà fih dettalji biżżejjed.

Emenda 442
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 8 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta regoli ddettaljati 
dwar l-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 
6.

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli ddettaljati dwar l-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 sa 6.

Or. en

Emenda 443
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawk l-atti delegati għandhom jiġu 
adottati f'konformità mal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 27(1a).

Or. en

Emenda 444
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23 imħassar

Monitoraġġ ta' wara t-tqegħid fis-suq

1. Il-Kummissjoni tista’, għal raġunijiet 
ta’ sigurtà tal-ikel u wara l-opinjoni tal-
EFSA, timponi rekwiżit għal sorveljanza 
wara t-tqegħid fis-suq ta’ ikel ġdid biex 
tiżgura li l-użu tal-ikel ġdid awtorizzat 
ikun f’limiti siguri.

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

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk prodott iqajjem dubji dwar is-sigurtà tiegħu li jkunu tali li jissuġġerixu monitoraġġ 
b'segwitu għall-kummerċjalizzazzjoni tiegħu, dan imur kontra l-prerekwiżiti ta' vantaġġ għall-
konsumatur li għandhom jiġu dejjem garantiti għall-ikel il-ġdid. 

Emenda 445
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, għal raġunijiet 
ta’ sigurtà tal-ikel u wara l-opinjoni tal-
EFSA, timponi rekwiżit għal sorveljanza 
wara t-tqegħid fis-suq ta’ ikel ġdid biex 
tiżgura li l-użu tal-ikel ġdid awtorizzat 
ikun f’limiti siguri.

1. Rekwiżit għal sorveljanza wara t-tqegħid 
fis-suq għandu jkun għall-ikel ġdid kollu 
biex jiġi żgurat li l-użu tal-ikel ġdid 
awtorizzat ikun f’limiti siguri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżit diġà inkluż fir-rapport tat-tieni qari tal-Parlament Ewropew.

Emenda 446
Lynn Boylan, Stefan Eck
f'isem il-Grupp GUE/NGL
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, għal raġunijiet ta’ 
sigurtà tal-ikel u wara l-opinjoni tal-
EFSA, timponi rekwiżit għal sorveljanza 
wara t-tqegħid fis-suq ta’ ikel ġdid biex 
tiżgura li l-użu tal-ikel ġdid awtorizzat ikun 
f’limiti siguri.

1. Il-Kummissjoni għandha, għal 
raġunijiet ta’ sigurtà tal-ikel u bi qbil mal-
prinċipju prekawzjonarju, timponi 
rekwiżit għal sorveljanza wara t-tqegħid 
fis-suq għall-ikel ġdid kollu, wara li tkun 
qieset l-opinjoni tal-EFSA biex 
tistabbilixxi l-perjodu meħtieġ, biex 
tiżgura li l-użu tal-ikel ġdid awtorizzat ikun 
f’limiti siguri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsum ta' ikel ġdid jista' jkollu riskji għas-saħħa tal-bniedem. Ir-rekwiżit għal sorveljanza 
wara t-tqegħid fis-suq tal-ikel ġdid kollu se jiżgura li l-ikel ġdid awtorizzat ikun f’limiti siguri 
mingħajr ma jkun hemm effetti ħżiena u dan isaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi.

Emenda 447
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ma taffetwax il-verżjoni Maltija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ma taffetwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 448
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Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) kwalunkwe projbizzjoni jew restrizzjoni 
bbażata fuq dejta xjentifika u imposta fi
kwalunkwe pajjiż terz li fih l-ikel ġdid 
jitqiegħed fis-suq. Din l-informazzjoni 
għandha twassal għal aġġornament tal-
opinjoni tal-EFSA fi żmien sitt xhur, waqt 
li titqies id-dejta xjentifika li ntużat għal 
din il-projbizzjoni jew restrizzjoni.

Or. fr

Emenda 449
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a

Il-limiti tal-migrazzjoni għal kostitwenti 
tal-materjal li jkollu kuntatt mal-ikel

L-ippakkjar ta' ikel ġdid għandu 
jikkonforma mar-rekwiżiti mniżżla fir-
Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar 
materjali u artikli li jiġu f'kuntatt mal-
ikel.  Meta l-limiti dwar il-migrazzjoni ta' 
ċerti kostitwenti jew gruppi ta' kostitwenti 
fl-ikel jew fuqu jkunu stabbiliti bi qbil 
mal-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament, 
għandha tingħata attenzjoni speċifika 
għall-materjali li jkunu f'kuntatt mal-ikel 
li jinħadmu jew li jkun fihom 
nanomaterjali. Mhux aktar tard (12-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
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Regolament), il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar kif għandha 
tkun indirizzata l-kwistjoni tan-
nanomaterjali f'materjali f'kuntatt mal-
ikel. Dan ir-rapport għandu jelabora, 
inter alia, dwar it-tipi ta' metodi ta' 
ttestjar li huma meħtieġa biex tkun 
aċċertata s-sigurtà tan-nanomaterjali 
f'materjali f'kuntatt mal-ikel, dwar jekk 
hux xieraq li dawn ikunu awtorizzati, jew 
liema limiti ta' migrazzjoni għandhom 
ikunu stabbiliti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li dan ir-regolament jittratta n-nanomaterjali fl-ikel, inter alia, hu importanti li 
jkun żgurat li anke nanopartiċelli li b'mod aċċidentali jistgħu jispiċċaw fl-ikel ikunu 
kkunsidrati. Hemm ħtieġa urġenti għal azzjoni, minħabba li ma teżisti l-ebda leġiżlazzjoni 
speċifika s'issa, u rekwiżiti tat-ttesstjar jew ma jeżistux jew qed ikunu applikati metodi ta' 
testijiet mhux xierqa.

Emenda 450
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23b

Privileġġi tal-Istati Membri

1. Meta Stat Membru, bħala riżultat ta’ 
tagħrif ġdid jew valutazzjoni mill-ġdid ta’ 
tagħrif eżistenti, jkollu raġunijiet dettaljati 
sabiex iqis li l-użu ta’ ikel jew ingredjent 
ta’ ikel konformi ma’ dan ir-Regolament 
jipperikola s-saħħa tal-bniedem jew l-
ambjent, dak l-Istat Membru jista’ jew 
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jirrestrinġi temporanjament jew 
jissospendi n-negozju fl-ikel jew fl-
ingredjent tal-ikel ikkonċernat, jew l-użu 
ta' dan l-ikel jew ingredjent, fit-territorju 
tiegħu. Għandu minnufih jinforma lill-
Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni 
b’dan, u jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni 
tiegħu.

2. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-EFSA, għandha teżamina r-
raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
malajr kemm jista’ jkun u tieħu l-miżuri 
xierqa. L-Istat Membru li jkun ħa d-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 jista’ 
jżommha sakemm il-miżuri jidħlu fis-
seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ittieħdet mil-leġiżlazzjoni attwali (Regolament 258/1997), u kienet 
inkluża wkoll fil-pożizzjoni tat-tieni qari tal-Parlament Ewropew tal-2010.

Emenda 451
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġjata 
minn informazzjoni xierqa u verifikabbli 
inkluża fl-applikazzjoni prevista mill-
Artikolu 9(1), evidenza xjentifika jew dejta 
xjentifika żviluppata reċentement li 
tappoġġa l-applikazzjoni ma tistax tintuża 
għall-benefiċċju ta’ applikazzjoni 
sussegwenti matul il-perjodu ta’ ħames
snin mid-data tal-inklużjoni tal-ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni mingħajr il-qbil tal-
applikant preċedenti.

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġjata 
minn informazzjoni xierqa u verifikabbli 
inkluża fl-applikazzjoni prevista mill-
Artikolu 9(1), evidenza xjentifika jew dejta 
xjentifika żviluppata reċentement li 
tappoġġa l-applikazzjoni ma tistax tintuża 
għall-benefiċċju ta’ applikazzjoni 
sussegwenti matul il-perjodu ta’ għaxar
snin mid-data tal-inklużjoni tal-ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni mingħajr il-qbil tal-
applikant preċedenti.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-iskadenza ta' għaxar snin tidher qasira wisq biex l-intrapriżi jkunu jistgħu jibbenefikaw 
mill-innovazzjoni tagħhom.

Emenda 452
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġjata
minn informazzjoni xierqa u verifikabbli 
inkluża fl-applikazzjoni prevista mill-
Artikolu 9(1), evidenza xjentifika jew dejta 
xjentifika żviluppata reċentement li 
tappoġġa l-applikazzjoni ma tistax tintuża 
għall-benefiċċju ta’ applikazzjoni 
sussegwenti matul il-perjodu ta’ ħames
snin mid-data tal-inklużjoni tal-ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni mingħajr il-qbil tal-
applikant preċedenti.

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġata
minn informazzjoni xierqa u verifikabbli 
inkluża fl-applikazzjoni prevista mill-
Artikolu 9(1), evidenza xjentifika jew dejta 
xjentifika żviluppata reċentement li 
tappoġġa l-applikazzjoni ma tistax tintuża 
għall-benefiċċju ta’ applikazzjoni 
sussegwenti matul il-perjodu ta’ għaxar
snin mid-data tal-inklużjoni tal-ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni mingħajr il-qbil tal-
applikant preċedenti.

Or. en

Emenda 453
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġjata
minn informazzjoni xierqa u verifikabbli 
inkluża fl-applikazzjoni prevista mill-
Artikolu 9(1), evidenza xjentifika jew dejta 
xjentifika żviluppata reċentement li 
tappoġġa l-applikazzjoni ma tistax tintuża 

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġata
minn informazzjoni xierqa u verifikabbli 
inkluża fl-applikazzjoni prevista mill-
Artikolu 9(1), evidenza xjentifika jew dejta 
xjentifika żviluppata reċentement li 
tappoġġa l-applikazzjoni ma tistax tintuża 
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għall-benefiċċju ta’ applikazzjoni 
sussegwenti matul il-perjodu ta’ ħames 
snin mid-data tal-inklużjoni tal-ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni mingħajr il-qbil tal-
applikant preċedenti.

għall-benefiċċju ta’ applikazzjoni 
sussegwenti matul il-perjodu ta’ ħames 
snin mid-data tal-inklużjoni tal-ikel ġdid 
fil-lista tal-Unjoni mingħajr il-qbil tal-
applikant preċedenti, sakemm ma jkunx 
hemm ġustifikazzjoni li tirrigwarda l-
protezzjoni tas-saħħa pubblika biex isir 
dan.

Or. en

Emenda 454
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-evidenza xjentifika jew id-dejta 
xjentifika żviluppata reċentement ġiet 
indikata bħala proprjetarja mill-applikant 
qabel ma saret l-ewwel applikazzjoni;

a) l-evidenza xjentifika jew id-dejta 
xjentifika żviluppata reċentement ġiet 
indikata bħala proprjetarja mill-applikant 
inizjali fil-waqt li tkun saret l-ewwel 
applikazzjoni, anke sempliċiment 
minħabba l-fatt li d-dejta tkun ġiet 
ippubblikata f'ġurnal xjentifiku u 
mingħajr il-bżonn li d-dejta tintbagħat 
minnufih lill-awtoritajiet regolatorji;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-iskema attwali ta' protezzjoni tal-proprjetà intelletwali, anke l-litteratura griża li ma tiġix 
ipppubblikata (imma li tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet regolatorji għall-valutazzjoni tad-
dejta proprjetarja) hija kkunsidrata bħala "proprjetà", anke fir-rigward tar-riżultati utli 
għall-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għas-suq. Fir-rigward tal-prodotti regolati għaldaqstant, 
il-proprjetà intelletwali tad-dejta ma tiddependix mill-pubblikazzjoni tad-dejta nnifisha fil-
litteratura xjentifika.

Emenda 455
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-applikant preċedenti kellu d-dritt 
esklussiv ta’ referenza għall-evidenza
xjentifika jew għad-dejta xjentifika 
proprjetarja fil-ħin meta saret l-ewwel 
applikazzjoni u

(b) l-applikant preċedenti jista' jagħti 
prova tas-sjieda tal-evidenza xjentifika jew 
għad-dejta xjentifika proprjetarja fil-ħin 
meta saret l-ewwel applikazzjoni u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi għal perjodu aktar xieraq għall-protezzjoni tad-data li jiżgura li l-
kumpaniji li jinvestu fir-riċerka jkollhom ritorn fuq l-investiment suffiċjenti. Tiċċara wkoll il-
kliem biex it-test isir aktar ċar legalment.

Emenda 456
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-applikant preċedenti kellu d-dritt 
esklussiv ta’ referenza għall-evidenza 
xjentifika jew għad-dejta xjentifika 
proprjetarja fil-ħin meta saret l-ewwel 
applikazzjoni u

b) l-applikant preċedenti kellu d-dritt 
esklussiv ta’ referenza għall-evidenza 
xjentifika jew għad-dejta xjentifika 
proprjetarja fil-ħin meta saret l-ewwel 
applikazzjoni, kemm jekk id-dejta ġiet 
ippubblika u kemm jekk le, u

Or. fr

Emenda 457
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
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Artikolu 24 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex tkun evitata ripetizzjoni ta’ 
studji li jinvolvu vertebrati, għandha tkun 
permessa referenza minn applikant 
sussegwenti għal studji dwar vertebrati u 
studji oħra sabiex ikun evitat li jsir 
ittestjar fuq l-annimal. Il-proprjetarju tad-
data jista’ jitlob kumpens adegwat għall-
użu tad-data.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 458
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta ikel ġdid jiġi awtorizzat jew inkluż 
fil-lista tal-Unjoni bbażata fuq evidenza 
xjentifika jew dejta xjentifika proprjetarja 
li jingħataw protezzjoni tad-dejta kif 
previst fl-Artikolu 24(1), iż-żieda ta’ ikel 
ġdid fil-lista tal-Unjoni, flimkien mal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(3) 
għandha tindika:

1. Meta ikel ġdid jiġi awtorizzat jew inkluż 
fil-lista tal-Unjoni bbażata fuq evidenza 
xjentifika jew dejta xjentifika proprjetarja 
li jingħataw protezzjoni tad-dejta kif 
previst fl-Artikolu 24(1), iż-żieda ta’ ikel 
ġdid fil-lista tal-Unjoni, flimkien mal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(3) u 
fl-Artikolu 22(4) għandha tindika:

Or. it

Emenda 459
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
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f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Kapitolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Penali u proċedura tal-kumitat Penali u dispożizzjonijiet ġenerali

Or. en

Emenda 460
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Kapitolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Penali u proċedura tal-kumitat Penali u dispożizzjonijiet ġenerali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendat għal raġunijiet ta' konsistenza.

Emenda 461
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 a

L-eżerċitar tad-delega

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

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
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msemmija fl-Artikolu 11(1) hija mogħtija 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat.

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

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

5. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 11(3) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhux 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 462
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 26b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Artikolu 26b

L-eżerċitar tad-delega

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

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 4(1), 9(3), 11(1), 
17(1) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ 5 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport fir-rigward tad-
delega ta' setgħa sa mhux aktar tard minn 
9 xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' 
5 snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi 
estiża awtomatikament għal perijodi ta' 
żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 
tali estensjoni mhux aktar tard minn 3 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikoli 4(1), 9(3), 11(1) u 17(1) tista’ tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalundwe att delegat diġà fis-seħħ.

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

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 4(1), 
9(3), 11(1), 17(1) għandu jidħol fis-seħħ 
biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta'xahrejn min-notifika 
ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-
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Kummissjoni li mhumiex sejrin 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 463
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 26c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 c

L-eżerċitar tad-delega

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

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 3, l-Artikolu 9(3), l-
Artikolu 11(1), l-Artikolu 17(1), u l-
Artikolu 29(3) hija mogħtija lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ seba' snin 
minn ...*. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa 
mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta ' seba' snin. Id-
delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perijodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

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

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

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

_______________

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test standard, meħtieġ biex jippermetti atti delegati - dan l-Artikolu 26a (ġdid) hemm 
referenza għalih matul it-test kollu.

Emenda 464
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Proċedura ta' kumitat Proċedura għal atti delegati

Or. en

Emenda 465
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
mill-Kumitat Permanenti għall-Katina 
Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali 
mwaqqaf bl-Artikolu 58(1) tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002. Dan il-
kumitat għandu jkun il-kumitat skont it-
tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

imħassar

Or. en

Emenda 466
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-eżerċitar tad-delega

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

2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 3, l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
11(1), l-Artikolu 17(1), u l-Artikolu 29(3) 
hija mogħtija lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ seba' snin mid-data li fiha 
jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament. Il-
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Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega ta' setgħa mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel tmiem il-
perjodu ta' seba' snin. Id-delega ta’ 
setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perijodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

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

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

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

Or. en
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Emenda 467
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 468
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 469
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-opinjoni tal-kumitat tinkiseb 
permezz ta’ proċedura bil-miktub, dik il-
proċedura għandha tintemm mingħajr 

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

riżultat meta, fi żmien sitt xhur, il-
president tal-kumitat jiddeċiedi hekk jew 
meta titlob dan maġġoranza sempliċi tal-
membri tal-kumitat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-iskadenzi.

Emenda 470
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

imħassar

Or. en

Emenda 471
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Il-Kumitat għandu jgħaddi l-opinjoni 
tiegħu fi żmien sitt xhur wara l-adozzjoni 
tal-proposta msemmija fl-Artikoli 11(1) u 
17(1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien propost ma jippermettix li jintlaħaq l-objettiv li tittieħed deċiżjoni fi żmien 
raġonevoli (18-il xahar). Din l-emenda tintroduċi limitu ta' żmien għall-Kumitat biex jagħti l-
opinjoni tiegħu. Bħala paragun: għall-awtorizzazzjoni ċentralizzata ta' prodotti mediċinali l-
kummenti inizjalti jeħtieġ li jkunu mressqa bil-miktub fi żmien 22 jum.

Emenda 472
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Il-Kumitat għandu jgħaddi l-opinjoni 
tiegħu fi żmien sitt xhur wara l-adozzjoni 
tal-proposta msemmija fl-Artikoli 11(1) u 
17(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stabbilita skadenza għall-Kumitat Permanenti sabiex ikun evitat ir-riskju ta' 
proċessi mtawla. 

Emenda 473
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-opinjoni tal-kumitat tinkiseb 
permezz ta’ proċedura bil-miktub, dik il-
proċedura għandha tintemm mingħajr 
riżultat meta, fil-limitu taż-żmien għall-
għoti tal-opinjoni, il-president tal-kumitat 

imħassar
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jiddeċiedi hekk jew meta titlob dan 
maġġoranza sempliċi tal-membri tal-
kumitat.

Or. en

Emenda 474
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-iskadenzi.

Emenda 475
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe talba għat-tqegħid fis-suq 
fl-Unjoni ta’ ikel ġdid sottomessa lil Stat 
Membri skont l-Artikolu 4 tar-Regolament 

1. Kwalunkwe talba għat-tqegħid fis-suq 
fl-Unjoni ta’ ikel ġdid sottomessa lil Stat 
Membri skont l-Artikolu 4 tar-Regolament 



AM\1037662MT.doc 45/50 PE541.298v01-00

MT

(KE) Nru 258/97 u li għaliha ma tteħditx 
deċiżjoni finali qabel ...27 għandha titqies 
bħala applikazzjoni taħt dan ir-
Regolament.

(KE) Nru 258/97 u li għaliha ma tteħditx 
deċiżjoni finali qabel ...27 għandha titqies 
bħala applikazzjoni taħt dan ir-
Regolament.

__________________ __________________
27 Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

27 Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data: 12-il xahar wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 476
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Jekk ma ssir ebda oġġezzjoni għas-
sigurtà motivata minn Stat Membru jew l-
EFSA fi żmien erba’ xhur mid-data ta’ 
rċevuta tal-applikazzjoni jew tan-notifika 
msemmija fil-punt (a), l-ikel jista’ 
jitkompla jitqiegħed fis-suq sakemm 
tittieħed deċiżjoni finali dwar l-
applikazzjoni jew in-notifika skont l-
Artikoli 11, 14 jew 17.

b) Jekk ma ssir ebda oġġezzjoni għas-
sigurtà għas-saħħa jew għall-ambjent
minn Stat Membru jew l-EFSA fi żmien 
erba’ xhur mid-data ta’ rċevuta tal-
applikazzjoni jew tan-notifika msemmija 
fil-punt (a), l-ikel jista’ jitkompla 
jitqiegħed fis-suq sakemm tittieħed 
deċiżjoni finali dwar l-applikazzjoni jew 
in-notifika skont l-Artikoli 11, 14 jew 17.

Or. it

Emenda 477
Eleonora Evi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Jekk isiru oġġezzjonijiet ta’ sigurtà 
motivati minn Stat Membru jew l-EFSA, 
il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni 

c) Jekk isiru oġġezzjonijiet ta’ sigurtà 
għas-saħħa u għall-ambjent minn Stat 
Membru jew l-EFSA, il-Kummissjoni 
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interim dwar it-tqegħid fis-suq tal-ikel fl-
Unjoni fi żmien erba’ xhur mid-data ta’ 
rċevuta ta’ tali oġġezzjonijiet.

għandha tieħu deċiżjoni interim dwar it-
tqegħid fis-suq tal-ikel fl-Unjoni fi żmien 
xahrejn mid-data ta’ rċevuta ta’ tali 
oġġezzjonijiet.

Or. it

Emenda 478
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ li jkun previst att ta' implimentazzjoni għall-adozzjoni ta' miżuri tranżitorji fir-
rigward tal-applikazzjoni ta' miżuri tranżitorji.

Emenda 479
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
tranżitorji għall-applikazzjoni tal-

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

atti delegati għandhom jiġu adottati 
f’konformità mal-Artikolu 26a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendat għal raġunijiet ta' konsistenza.

Emenda 480
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 481
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta ikel ġdid li jkun ġie awtorizzat 
skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 
Nru 258/97 ikun ġie inkluż fil-lista tal-
Unjoni bi qbil mal-Artikolu 7, l-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' dan l-ikel ġdid 
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fl-Unjoni tingħata esklużivament lill-
applikant għal perjodu ta' għaxar snin li 
jibda jgħodd mid-data tal-awtorizzazzjoni, 
sakemm applikant ieġħor ma jiksibx 
awtorizzazzjoni għal dan l-ikel ġdid.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għanda l-għan li tippermetti tranżizzjoni mielsa lejn il-proċedura implimentata 
mill-Kummissjoni Ewropea ta' awtorizzazzjoni ġenerika mingħajr ma jiġu ppenalizzati l-
impriżi li jkunu diġà rċevew awtorizzazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 482
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29a

Sakemm leġiżlazzjoni speċifika fuq ikel 
derivat minn annimali kklonati u d-
dixxendenti tagħhom tidħol fis-seħħ, dan 
l-ikel filwaqt li jitqiegħed fis-seħħ fl-
Unjoni għandu jkun akkumpanjat mill-
informazzjoni li ġejja għall-konsumatur 
fianli: "Ikel derivat minn annimali 
kklonati/dixxendenti ta' annimali 
kklonati." Fil-każ ta' ikel ippakkjat minn 
qabel, din l-informazzjoni dwar l-ikel trid 
tiġi provduta permezz ta' tikketta. Fil-
każijiet l-oħra kollha, din l-informazzjoni 
dwar l-ikel għandha tkun ipprovduta 
permezz ta' materjal ieħor li jakkumpanja 
l-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu introdotti miżuri xierqa sabiex tkun evitata kull lakuna regolatorja.
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Emenda 483
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 29b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29b

Rappurtar

Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu, 
il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
PE u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament, u tindirizza b'mod 
partikolari l-proċedura simplifikata l-
ġdida dwar ikel tradizzjonali minn pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 484
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika minn … 28. Huwa għandu japplika minn … 28.

__________________ __________________
28 Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

28 Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data: 12 xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 485
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Lynn Boylan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness

Lista tal-Unjoni ta' ikel ġdid u 
kundizzjonijiet tal-użu

Or. en

Emenda 486
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Artikolu 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30a

Anness

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

Or. en


