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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid
(COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0894),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C8-0487/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
30 ta’ April 2014,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għas-
Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali (A8-0000/2014),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 
li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.



PE537.480v02-00 6/67 PR\1036384MT.doc

MT

Emenda 1

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 sigur u bnin 
huwa aspett essenzjali tas-suq intern u 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għas-
saħħa u l-benessri taċ-ċittadini, u 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 
inċertezza legali u kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni inġusti. 

Or. en

Emenda 2

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, tal-
interessi tal-konsumatur u tal-ambjent, u l-
funzjonament effettiv tas-suq intern fl-
insegwiment tal-politiki dwar l-ikel tal-
Unjoni, filwaqt li tiġi żgurata t-trasparenza.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-regoli tal-Unjoni dwar l-ikel ġdid 
ġew stabbiliti mir-Regolament (KE) 
Nru 2598/97 tal-Parlament Ewropw u tal-
Kunsill8 u 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 2598/97 tal-Parlament Ewropw u tal-
Kunsill8 u 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 u l-progress 
teknoloġiku. Ir-Regolament (KE) 
Nru 258/97 u r-Regolament (KE) 
Nru 1852/2001 għandhom jitħassru u jiġu 
sostitwiti 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).

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-ikel li huwa maħsub li jintuża għal (4) L-ikel maħsub li jintuża għal finijiet 
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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-Kunsill10, 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.

teknoloġiċi u ikel immodifikat 
ġenetikament ma għandux jaqa’ fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Għalhekk, l-ikel immodifikat ġenetikament 
li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill10, enżimi 
tal-ikel 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 tal-ikel 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.

____________________ ____________________
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).

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).

11 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).

11 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).

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).

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).

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).

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).

14 Id-Direttiva 2009/32/KE tal-Parlament 14 Id-Direttiva 2009/32/KE tal-Parlament 
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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).

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. en

Emenda 5

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 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 għandha 
tadotta 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. en
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Emenda 6

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 
kriterju biex ikel jitqies ikel ġdid. Użu fl-
Unjoni għandu jirreferi wkoll għal użu fl-
Istati Membri irrispettivament mid-data tal-
adeżjoni tad-diversi Stati Membri fl-
Unjoni.

(6) Sabiex tkun żgurata l-kontinwità mar-
regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 258/97, wieħed mill-kriterji biex l-ikel 
jitqies ikel ġdid għandu jibqa’ n-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. 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 7

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, dan ir-Regolament għandu 
jispeċifika wkoll 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 
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tal-Kunsill.

____________________ ____________________
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. en

Emenda 8

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 
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

(8) Vitamini, minerali u sustanzi oħra 
maħsuba li jintużaw fis-supplimenti tal-ikel 
skont id-Direttiva 2002/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 u r-
Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill18 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 
soġġetti għar-Regolament (UE) 
Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill19, għandhom jiġu vvalutati 
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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.

wkoll skont ir-regoli stabbiliti f’dan ir-
Regolament meta jkunu jaqgħu taħt id-
definizzjoni ta’ ikel ġdid speċifikata fih.

____________________ ____________________
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. en

Emenda 9

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-

imħassar
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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 9 hija żejda peress li l-punti ewlenin tagħha huma koperti bil-premessi 7 u 8.

Emenda 10

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) Ikel li qabel il-15 ta’ Mejju 1997
intuża esklussivament bħala suppliment 
tal-ikel jew f’suppliment tal-ikel, kif 
iddefinit fid-Direttiva 2002/46/KE, għandu 
jiġi permess li jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni 
wara dik id-data għall-istess użu, peress li 
m'għandux 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.
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Or. en

Emenda 11

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 sinifikanti 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 12

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-

(12) L-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 fir-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, irrispettivament jekk ikunx 
ikel ipproċessat jew le. Għalhekk, fejn ġie 
applikat proċess ta’ produzzjoni ġdid għal 
dan l-ikel, l-ikel ma għandux jitqies bħala 
tradizzjonali.
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Regolament (UE) Nru 1169/2011, l-ikel 
ma għandux jitqies bħala tradizzjonali.

Or. en

Emenda 13

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) Ikel magħmul esklussivament minn 
ingredjenti tal-ikel li ma jaqgħux fil-kamp 
ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari billi jinbidlu l-ingredjenti 
tal-ikel jew l-ammont tagħhom, 
m'għandux jitqies bħala ikel ġdid. 
Madankollu, modifiki ta’ ingredjent tal-ikel 
li għadhom ma ntużawx għall-konsum 
mill-bniedem sa grad sinifikanti fl-Unjoni, 
għandhom jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill20 tapplika meta 
prodott, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi 
kollha tiegħu, jista’ jaqa’ kemm taħt id-
definizzjoni ta’ “prodott mediċinali” kif 
stabbilit fl-Artikolu 1(2) ta’ dik id-
Direttiva u taħt id-definizzjoni ta’ prodott 

(14) Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill20 tapplika meta 
prodott, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi 
kollha tiegħu, jista’ jaqa’ kemm taħt id-
definizzjoni ta’ “prodott mediċinali” kif 
stabbilit f'dik id-Direttiva u taħt id-
definizzjoni ta’ prodott kopert b’dan ir-
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kopert b’dan ir-Regolament. F’dan ir-
rigward, meta Stat Membru jistabbilixxi 
skont id-Direttiva 2001/83/KE li prodott 
ikun prodott mediċinali, huwa jista’ 
jirrestrinġi t-tqegħid fis-suq ta’ tali prodott 
skont il-liġi tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
il-prodotti mediċinali huma esklużi mid-
definizzjoni ta’ ikel kif stabbilit fl-
Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 u għalhekk ma għandhomx 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament.

Regolament. F’dan ir-rigward, meta Stat 
Membru jistabbilixxi skont id-
Direttiva 2001/83/KE li prodott ikun 
prodott mediċinali, huwa jista’ jirrestrinġi 
t-tqegħid fis-suq ta’ tali prodott skont il-liġi 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-prodotti 
mediċinali huma esklużi mid-definizzjoni 
ta’ ikel kif stabbilit fir-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 u għalhekk ma għandhomx 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament.

____________________ ____________________
20 Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 
311, 28.11.2001, p. 67).

20 Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 
311, 28.11.2001, p. 67).

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Kummissjoni u l-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
("EFSA") għandhom ikunu soġġetti għal 
skadenzi speċifiċi biex jiġi ggarantit 
ipproċessar bla xkiel tal-applikazzjonijiet. 
Madankollu, f'każijiet diffiċli l-
Kummissjoni u l-EFSA għandu jkollhom 
id-dritt li jestendu dawk l-iskadenzi, jekk 
dan ikun neċessarju.

Or. en
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Emenda 16

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 u l-
Kummissjoni jekk ma jkunux ċerti dwar l-
istatus tal-ikel li beħsiebhom iqiegħdu fis-
suq. Meta ma jkun hemm ebda 
informazzjoni jew l-informazzjoni 
disponibbli dwar il-konsum mill-bniedem 
qabel il-15 ta’ Mejju 1997 tkun 
insuffiċjenti, 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 17

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 

(17) L-ikel ġdid għandu jiġi awtorizzat u 
użat biss jekk dan jissodisfa l-kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-ikel ġdid 
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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.

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 sinifikament anqas vantaġġuż mil-lat 
ta’ nutrizzjoni għall-konsumatur.

Or. en

Emenda 18

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 ta’ implimentazzjoni, tiġi 
stabbilita lista tal-Unjoni ta’ ikel ġdid diġà 
awtorizzat jew innotifikat skont ir-
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. Il-lista għandha tkun 
trasparenti, aċċessibbli faċilment u 
aġġornata regolarment.

Or. en
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Emenda 19

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, l-applikanti għandhom 
ikunu jistgħu jagħżlu proċedura 
simplifikata u aktar rapida biex il-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.

Or. en

Emenda 20

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-valutazzjoni tar-riskji tas-sigurtà li 
jinħolqu mill-ikel ġdid. Sabiex tkun 
żgurata il-valutazzjoni xjentifika 
armonizzata ta' ikel ġdid, tali 
valutazzjonijiet għandhom jitwettqu mill-
EFSA, li l-valutazzjonijiet tagħha 
għandhom jipprevalu f'każ ta' opinjonijiet 
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diverġenti dwar is-sigurtà tal-ikel.

Or. en

Emenda 21

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, 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. Madankollu, din is-setgħa 
għandha tiġi applikata biss f'każijiet 
debitament iġġustifikati u mhux bħala 
prassi fissa.

Or. en

Emenda 23

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 

(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-applikanti 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 
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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.

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 
inizjali. Il-protezzjoni ta’ dejta xjentifika 
mogħtija minn applikant 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-applikant inizjali. Madankollu, il-
perjodu ta’ protezzjoni tad-dejta ta’ ħames 
snin li ngħata lill-applikant inizjali ma 
għandux jiġi estiż minħabba l-għoti tal-
protezzjoni tad-dejta lil applikanti 
sussegwenti.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-applikanti ta' sikwit jaħdmu max-
xjentisti li jippubblikaw ir-riżultati tal-
ħidma tagħhom f'ġurnali xjentifiċi. 
Sabiex titħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-
applikanti u x-xjentisti, jeħtieġ li jiġi 
ggarantit li l-protezzjoni tad-dejta tiġi 
garantita indipendentement minn jekk id-
dejta tiġix ippubblikata f'ġurnal 
xjentifiku.

Or. en



PE537.480v02-00 22/67 PR\1036384MT.doc

MT

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Jekk applikant jitlob protezzjoni tad-
dejta fuq l-istess ikel skont dan ir-
Regolament kif ukoll skont ir-Regolament 
(KE) 1924/2006, il-Kummissjoni għandha 
tirsisti biex tallinja ż-żminijiet taż-żewġ 
proċeduri ta' awtorizzazzjoni sabiex il-
perjodi ta' protezzjoni tad-dejta jokkorru 
fl-istess żmien. Jekk dan ikun jirrikjedi li 
tiddawwem waħda mill-proċeduri, l-
applikant għandu jiġi kkonsultat minn 
qabel.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Għal dawk l-applikazzjonijiet li ġew 
sottomessi skont ir-Regolament (KE) 
Nru 258/97 qabel id-data ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
konklużi valutazzjoni tar-riskju u proċeduri 
ta’ awtorizzazzjoni skont dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, minħabba l-
kjarifika tad-definizzjoni tal-ikel ġdid 
stabbilita f’dan ir-Regolament u biex 
tittejjeb iċ-ċertezza legali, ikel li tqiegħed 
fis-suq legalment fid-data ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, fi prinċipju għandu 
jitqiegħed fis-suq sakemm jiġu konklużi l-
valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni. Għalhekk, għandhom jiġu 
stabbiliti regoli tranżitorji biex tiġi żgurata 

(25) Għal dawk l-applikazzjonijiet li ġew 
sottomessi skont ir-Regolament (KE) 
Nru 258/97 qabel id-data ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
konklużi valutazzjoni tar-riskju u proċeduri 
ta’ awtorizzazzjoni skont dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, minħabba l-
kjarifika tad-definizzjoni tal-ikel ġdid 
stabbilita f’dan ir-Regolament u biex 
tittejjeb iċ-ċertezza legali, ikel li tqiegħed 
fis-suq legalment fid-data ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, fi prinċipju għandu 
jitqiegħed fis-suq sakemm jiġu konklużi l-
valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni. Għalhekk, għandhom jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet tranżitorji biex 
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tranżizzjoni bla xkiel għar-regoli ta’ dan ir-
Regolament.

tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel għar-
regoli ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni Suġġett, skop u kamp ta’ applikazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li l-iskop ta' dan ir-Regolament ikun definit b'mod ċar.

Emenda 27

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li l-iskop ta' dan ir-Regolament ikun definit b'mod ċar.
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Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-iskop ta' dan ir-Regolament huwa li 
jiġi pprovdut livell għoli ta' protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem u tal-interessi tal-
konsumaturi, u tal-ambjent, filwaqt li jiġi 
żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li l-iskop ta' dan ir-Regolament ikun definit b'mod ċar.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni mill-ġdid u r-rivitalizzazzjoni ta' kategoriji għad-definizzjoni ta' Ikel Ġdid 
huma essenzjali biex jiġi żgurat li r-Regolament se japplika biss għal kategoriji definiti ta' 
ikel u mhux għall-ikel kollu, u għal raġunijiet ta' ċertezza legali. 
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Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-i) ikel bi struttura primarja molekulari 
ġdida jew modifikata intenzjonalment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li dan ir-Regolament jiġi adattat għall-progress teknoloġiku u t-tipi ġodda ta' ikel li 
jidħlu fis-suq tal-UE.

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ia) ikel li jkun fih, li jikkonsisti minn, 
jew li jiġi prodott minn mikroorganiżmi, 
fungi u algi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li dan ir-Regolament jiġi adattat għall-progress teknoloġiku u t-tipi ġodda ta' ikel li 
jidħlu fis-suq tal-UE.

Emenda 32

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

(-ib) ikel li jkun fih, li jikkonsisti minn, 
jew li jiġi prodott minn pjanti jew 
annimali, għajr pjanti jew annimali 
miksuba permezz ta' prattiki tradizzjonali 
ta' propagazzjoni jew tgħammir u li 
għandhom storja ta' użu sigur bħala ikel 
fis-suq tal-Unjoni, meta dawk il-prattiki 
ma jwasslux għal bidliet sinifikanti fil-
kompożizzjoni jew l-istruttura tal-ikel li 
jaffettwaw il-valur nutrittiv tiegħu, il-
metaboliżmu jew il-livell ta' sustanzi 
mhux mixtieqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li dan ir-Regolament jiġi adattat għall-progress teknoloġiku u t-tipi ġodda ta' ikel li 
jidħlu fis-suq tal-UE.

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu a – punt i – inċiż 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ikun intuża sors jew materjal tal-bidu 
ġdid, għal forma unika jew taħlitiet ta' 
vitamini, minerali u ċerti sustanzi oħra 
użati skont id-Direttiva 2002/46/KE, ir-
Regolament (KE) Nru 1925/2006 jew ir-
Regolament (UE) Nru 609/2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li dan ir-Regolament jiġi adattat għall-progress teknoloġiku u t-tipi ġodda ta' ikel li 
jidħlu fis-suq tal-UE.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “ikel tradizzjonali minn pajjiż terz” 
tfisser ikel ġdid, minbarra l-ikel ġdid kif 
imsemmi fil-punt (a)(i) sa (iii), li huwa 
dderivat mill-produzzjoni primarja, 
b’esperjenza ta’ użu sigur bħala ikel 
f’pajjiż terz. 

“ikel tradizzjonali minn pajjiż terz” tfisser 
ikel ġdid, minbarra l-ikel ġdid kif imsemmi 
fil-punt (a)(-i) sa (iii), li huwa dderivat 
mill-produzzjoni primarja, b’esperjenza ta’ 
użu sigur bħala ikel f’pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikel bi struttura molekulari ġdida jew modifikata ma jistax jikkostitwixxi ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kelma "sinifikanti" tagħmilha iktar ċara li d-definizzjoni hija relattiva għad-daqs 
tal-popolazzjoni ta' kwalunkwe pajjiż partikolari u mhux b'paragun mad-dinja kollha.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa iktar konsistenti mal-Artikolu 4 u għaldaqstant ġie mċaqlaq. 

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull applikazzjoni ta' Ikel Ġdid hija unika u għalhekk l-operaturi tan-negozju tal-ikel għandu 
jkollhom il-flessibilità li jikkonsultaw mal-Istati Membri dwar l-ispeċifiċità tal-
applikazzjonijiet individwali tagħhom. Jekk jagħmlu hekk huma jridu jipprovdu lil Stat 
Membru bl-informazzjoni neċessarja kollha.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk Stat Membru ma jkunx jista' 
jiddetermina jekk ikel jaqax jew le fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, huwa jista' jikkonsulta mal-
Kummussjoni u ma' Stati Membri oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jagħmlu konsultazzjoni matul il-proċess ta' 
determinazzjoni iżda ma għandhomx ikunu meħtieġa jagħmlu dan jekk ma jkunx neċessarju. 

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tispeċifika l-passi 
proċedurali tal-proċess ta’ konsultazzjoni 
previst fil-paragrafu 2.

Sa ... + il-Kummissjoni għandha tadotta 
att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi 
gwida li tispeċifika

liema forom ta' ikel jew ingredjenti tal-
ikel jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament għal kull kategorija fl-
Artikolu 2(2)(a) u

il-passi proċedurali tal-proċess ta’ 
konsultazzjoni. 

____________________
+ Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data: 12-il xahar mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament se jintroduċi kategoriji ġodda li se jirriflettu l-iżviluppi xjentifiċi 
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apparagun tal-1997. Madankollu, dan se jagħmel il-proċess wieħed iktar ikkumplikat. Huwa 
ferm importanti li l-Kummissjoni tippubblika linji gwida aċċessibbli sabiex tgħin lill-
applikanti. L-operaturi tan-negożju tal-ikel għandu jkollhom ukoll linja ta' komunikazzjoni 
ċara u aċċessibbli mal-Istati Membri, l-EFSA u l-Kummissjoni matul il-proċess ta' 
determinazzjoni.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħa ta’ implimentazzjoni li 
tikkonċerna d-definizzjoni ta’ ikel ġdid fl-

Artikolu 2(2)(a)

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Artikolu 3.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

lista tal-Unjoni li jista’ jitqiegħed fis-suq 
fl-Unjoni bħala tali u/jew użat fl-ikel jew 
fuq l-ikel skont il-kundizzjonijiet tal-użu u 
r-rekwiżiti tat-tikkettar speċifikati 
hemmhekk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tat-tikkettar jistgħu jkunu wkoll parti mill-proċess ta' awtorizzazzjoni.

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-aċċess għal-lista tal-Unjoni għandu 
jkun disponibbli pubblkament minn...+. Il-
lista tal-Unjoni għandha tkun 
ippubblikata fil-websajt tal-Kummissjoni 
u f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

____________________
+Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: jekk
jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ferm importanti li l-lista tal-Unjoni ta' Ikel Ġdid tkun trasparenti. Il-Kummissjoni 
għandha tieħu l-passi kollha biex tiżgura li l-lista tkun disponibbli minnufih għall-pubbliku.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kondizzjonijiet ġenerali għall-inklużjoni ta' 
ikel ġdid fil-listi tal-Unjoni

Kondizzjonijiet ġenerali għall-inklużjoni ta' 
ikel ġdid fil-listi tal-Unjoni

Il-Kummissjoni għandha tawtorizza u 
tinkludi biss ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni 
jekk ikun jikkonforma mal-kundizzjonijiet 
li ġejjin:

Il-Kummissjoni għandha tawtorizza u 
tinkludi biss ikel ġdid fil-lista tal-Unjoni 
jekk ikun jikkonforma mal-kundizzjonijiet 
li ġejjin:

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

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

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

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

c) jekk ikun maħsub sabiex jieħu post ikel 
ieħor, ma jkunx differenti minn dak l-ikel 
b’tali mod li l-konsum normali tiegħu ikun 
ta’ żvantaġġ mil-lat nutrittiv għall-
konsumatur.

(c) jekk ikun maħsub sabiex jieħu post ikel 
ieħor, ma jkunx differenti minn dak l-ikel 
b’tali mod li l-konsum normali tiegħu ikun 
ta’ żvantaġġ sinifikanti mil-lat nutrittiv 
għall-konsumatur.

Fil-każ ta' opinjonijiet diverġenti fost l-
istudji xjentifiċi kif imsemmi fil-punt (a), 
għandha tinsilet konklużjoni abbażi tal-
opinjoni mogħtija mill-EFSA.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Differenza insinifikanti fil-valur nutrittiv m'għandhiex tiġġustifika rifjut biex tiġi awtorizzata 
applikazzjoni meta tali differenza ma tħallix impatt fuq is-saħħa tal-bniedem. Jekk jinqalgħu 
xi kunflitti bejn il-konklużjonijiet ta' studji xjentifiċi, l-EFSA għandu jkollha s-setgħa li 
tiddeċiedi u tislet konklużjonijiet deċiżivi.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn ...23 il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tistabbilixxi l-lista tal-

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

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. 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda teknika

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontenut tal-lista tal-Unjoni Kontenut u aġġornament tal-lista tal-
Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iż-żieda, it-tneħħija jew il-modifika tal-
kundizzjonijiet, speċifikazzjonijiet jew 
restrizzjonijiet li huma marbuta mal-

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) speċifikazzjoni tal-ikel ġdid;

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċedura għall-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq fl-Unjoni ta’ ikel ġdid u l-
aġġornament tal-lista tal-Unjoni

Il-proċeduri għall-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq fl-Unjoni ta’ ikel ġdid u 
għall-aġġornament tal-lista tal-Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-applikazzjoni għandha tinkludi: L-applikazzjoni għandha tinkludi:

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

(a) l-isem u d-deskrizzjoni tal-ikel ġdid; (a) l-isem u d-deskrizzjoni tal-ikel ġdid;

(aa) il-proċess ta’ produzzjoni;
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(b) il-kompożizzjoni tal-ikel ġdid; (b) il-kompożizzjoni tal-ikel ġdid; 

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

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

(ca) meta jkun applikabbli, il-metodu(i) 
tal-analiżi;

(d) fejn ikun applikabbli, proposta għall-
kundizzjonijiet tal-użu u proposta għar-
rekwżiti ta’ tikkettar speċifiċi li ma 
jqarrqux bil-konsumatur.

(d) fejn ikun applikabbli, proposta għall-
kundizzjonijiet tal-użu u proposta għar-
rekwżiti ta’ tikkettar speċifiċi li ma 
jqarrqux bil-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni għandha tkun disponibbli għall-Istati Membri kollha. L-elementi l-ġodda tal-
applikazzjoni huma neċesarji biex l-awtoritajiet ikunu jistgħu jivverifikaw jekk ikel ġdid jistax 
jiġi awtorizzat.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni għandha titlob li l-
EFSA tagħti l-opinjoni tagħha jekk l-
aġġornament għal-lista tal-Unjoni jista’ 
joħloq riskju ta' sigurtà għas-saħħa tal-
bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun hemm aspettattiva leġittima li ikel jista' joħloq riskju ta' sigurtà għas-saħħa tal-
bniedem il-Kummissjoni għandha tkun obbligata titlob l-opinjoni tal-EFSA.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-paragrafu 3, il-Kummissjoni 
tista’ ttemm il-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni u tiddeċiedi li ma 
tipproċedix b’aġġornament, f’kull stadju 
tal-proċedura, fejn din tqis li tali 
aġġornament mhuwiex iġġustifikat.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill ta' terminoloġija korretta.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-applikant jista’ jirtira l-applikazzjoni 
tiegħu msemmija fil-paragrafu 1, f’kull 
ħin qabel l-adozzjoni tal-opinjoni tal-
EFSA msemmija fil-paragrafu 2, u b’hekk 
itemm il-proċedura għall-awtorizzazzjoni 
ta’ ikel ġdid u l-aġġornament tal-lista tal-
Unjoni.

5. L-applikant jista’ jirtira l-applikazzjoni 
tiegħu f’kull ħin, u b’hekk itemm il-
proċedura għall-awtorizzazzjoni ta’ ikel 
ġdid u l-aġġornament tal-lista tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikant għandu jkollu l-possibilità li jirtira l-applikazzjoni fi kwalunkwe punt tal-
proċedura.
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

(a) jekk l-ikel ġdid ikkonċernat huwiex 
sigur daqs ikel minn kategorija ta’ ikel 
komparabbli li diġà teżisti fis-suq tal-
Unjoni;

(a) jekk l-ikel ġdid ikkonċernat huwiex 
sigur daqs ikel minn kategorija ta’ ikel 
komparabbli li diġà teżisti fis-suq tal-
Unjoni;

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

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

(c) jekk ikel ġdid, li jkun maħsub biex 
jieħu post ikel ieħor, ma jkunx differenti 
minn dak l-ikel b’tali mod li l-konsum 
normali tiegħu ikun ta’ żvantaġġ 
sinifikanti mil-lat nutrittiv għall-
konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-proċess tal-applikazzjoni jsir iktar effiċjenti, l-iskadenzi tal-istadji varji tal-proċess 
ta' applikazzjoni għandhom jitnaqqsu. Ir-rwol tal-EFSA jeħtieġ li jiġi allinjat mal-
kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni speċifikati fl-Artikolu 6.

Emenda 55

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

2. L-EFSA tibgħat l-opinjoni tagħha lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri u, jekk 
ikun applikabbli, lill-applikant.

2. L-EFSA għandha tibgħat l-opinjoni 
tagħha lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri 
u lill-applikant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikant huwa dejjem relevanti fil-proċedura u għandu jkun ifurmat fl-istadi kollha 
tagħha.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każijiet iġġustifikati b’mod xieraq fejn 
l-EFSA titlob informazzjoni addizzjonali 
mill-applikant, il-perjodu ta’ disa’ xhur 
previst fil-paragrafu 1 jista’ jiġi estiż.

3. F'każijiet ġustifikati kif xieraq fejn l-
AESI titlob tagħrif addizzjonali mill-
applikanti, il-perjodu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jkun estiż.

Wara konsultazzjoni mal-applikant, l-
EFSA għandha tispeċifika perjodu li 
matulu dik l-informazzjoni tista’ tiġi 
pprovduta u għandha tinforma lill-
Kummissjoni bil-perjodu addizzjonali 
meħtieġ.

Wara konsultazzjoni mal-applikant, l-
EFSA għandha tispeċifika perjodu li 
matulu dik l-informazzjoni trid tiġi 
pprovduta u għandha tinforma lill-
Kummissjoni b'dan.

Meta l-Kummissjoni ma toġġezzjonax fi 
żmien tmint ijiem xogħol minn meta tiġi 
infurmata mill-EFSA, il-perjodu ta’ disa’ 
xhur previst fil-paragrafu 1 għandu jiġi 
estiż awtomatikament minn dak il-perjodu 
addizzjonali. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istati Membri dwar din l-
estensjoni.

Meta l-Kummissjoni ma toġġezzjonax fi 
żmien tmint ijiem xogħol minn meta tiġi 
infurmata mill-EFSA, il-perjodu ta’ disa’ 
xhur previst fil-paragrafu 1 għandu jiġi 
estiż awtomatikament minn dak il-perjodu 
addizzjonali. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istati Membri dwar din l-
estensjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 3 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.

4. Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 3 ma tiġix 
ipprovduta lill-EFSA matul il-perjodu 
addizzjonali msemmi f’dak il-paragrafu, 
din għandha tfassal l-opinjoni tagħha 
abbażi tal-informazzjoni disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-EFSA għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmmija fil-paragrafu 3.

6. L-EFSA għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, l-informazzjoni addizzjonali 
msemmmija fil-paragrafi 3 u 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni addizzjonali għandha tkun pubblika għall-Kummissjoni u l-Istati Membri.
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 6, 
fejn ikun applikabbli;

(a) il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 6;

(b) kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti tal-
liġi tal-Unjoni; 

(b) kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti tal-
liġi tal-Unjoni; 

(c) l-opinjoni tal-EFSA; (c) l-opinjoni tal-EFSA;

(d) kwalunkwe fattur leġittimu rilevanti 
ieħor għall-applikazzjoni 
inkunsiderazzjoni.

(d) kwalunkwe fattur leġittimu rilevanti 
ieħor għall-applikazzjoni 
inkunsiderazzjoni.

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-proċess tal-applikazzjoni jsir iktar effiċjenti, l-iskadenzi tal-istadji varji tal-proċess 
ta' applikazzjoni għandhom jitnaqqsu. Fil-każijiet normali l-Kummissjoni m'għandhiex bżonn 
disa' xhur biex tipprepara abbozz ta' att ta' implimentazzjoni. Sitt xhur għandhom ikunu 
suffiċjenti, meta wieħed jikkunsidra li l-Artikolu 21 jipprovdi għal estensjonijiet as hoc 
f'każijiet diffiċli. Jidher ċar mill-Artikolu 6 li mhux dejjem japplikaw il-kundizzjonijiet kollha, 
u għalhekk il-kliem "fejn ikun applikabbli" hawn huma żejda u jafu jkunu qarrieqa.

Emenda 60

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-proċess tal-applikazzjoni jsir iktar effiċjenti, l-iskadenzi tal-istadji varji tal-proċess 
ta' applikazzjoni għandhom jitnaqqsu. Fil-każijiet normali l-Kummissjoni m'għandhiex bżonn 
disa' xhur biex tipprepara abbozz ta' att ta' implimentazzjoni. Sitt xhur għandhom ikunu 
suffiċjenti, meta wieħed jikkunsidra li l-Artikolu 21 jipprovdi għal estensjonijiet as hoc 
f'każijiet diffiċli. 

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħa ta’ implimentazzjoni fir-rigward
tar-rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi 
għall-applikazzjonijiet

Atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu 
rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi għall-
applikazzjonijiet

Minn ...24 l-aktar tard, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
dwar:

Minn ...24 l-aktar tard, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
dwar:

(a) il-kontenut, l-abbozzar u s-
sottomissjoni tal-applikazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 9(1);

(a) il-kontenut, l-abbozzar u s-
sottomissjoni tal-applikazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 9(1);

(b) il-modalitajiet għall-kontroll tal-validità 
ta’ dawk l-applikazzjonijiet;

(b) il-modalitajiet għall-kontroll tal-validità 
ta’ dawk l-applikazzjonijiet;

(c) it-tip ta’ informazzjoni li teħtieġ li tiġi 
inkluża fl-opinjoni tal-EFSA msemmija fl-
Artikolu 10. 

(c) it-tip ta’ informazzjoni li trid tiġi 
inkluża fl-opinjoni tal-EFSA msemmija fl-
Artikolu 10. 

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-

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

proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 27(3).

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill ta' terminoloġija korretta. 

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Notifika ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiżi 
terzi

Notifika ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiżi 
terzi

Applikant, li jkun beħsiebu jqiegħed fis-
suq tal-Unjoni, ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz, għandu jinnotifika din l-
intenzjoni lill-Kummissjoni.

Applikant, li jkun beħsiebu jqiegħed fis-
suq tal-Unjoni, ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz, jista' jagħżel li jippreżenta 
notifika ta' din l-intenzjoni lill-
Kummissjoni.

In-notifika għandha tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:

In-notifika għandha tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:

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

(a) l-isem u d-deskrizzjoni tal-ikel 
tradizzjonali;

(a) l-isem u d-deskrizzjoni tal-ikel 
tradizzjonali;

(b) il-kompożizzjoni tiegħu; (b) il-kompożizzjoni tiegħu;

(c) il-pajjiż tal-oriġini tiegħu; (c) il-pajjiż tal-oriġini tiegħu;

(d) dejta ddokumentata li turi l-esperjenza 
ta’ użu sigur bħala ikel fi kwalunkwe pajjiż 
terz;

(d) dejta ddokumentata li turi l-esperjenza 
ta’ użu sigur bħala ikel fi kwalunkwe pajjiż 
terz;

(e) fejn ikun applikabbli, il-kundizzjonijiet 
tal-użu u r-rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi, 
li ma jqarrqux bil-konsumatur.

(e) fejn ikun applikabbli, il-kundizzjonijiet 
tal-użu u r-rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi, 
li ma jqarrqux bil-konsumatur.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kummissjoni biex applikant ikun jista' jgħaddi minn proċedura 
ta' applikazzjoni standard għal ikel ġdid jekk, pereżempju, ma jkun hemm l-ebda evidenza 
suffiċjenti ta' konsum sigur ta' ikel f'pajjiż terz.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura għal ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi

Proċedura għan-notifika tat-tqegħid fis-
suq ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill ta' terminoloġija korretta.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat in-
notifika valida prevista fl-Artikolu 13 fi 
żmien xahar lill-Istati Membri u lill-EFSA.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-proċess tal-applikazzjoni jsir iktar effiċjenti, l-iskadenzi tal-istadji varji tal-proċess 
ta' applikazzjoni għandhom jitnaqqsu.
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien erba’ xhur mid-data li fiha l-
Kummissjoni tibgħat in-notifika skont il-
paragrafu 1, Stat Membru jew l-EFSA 
jistgħu jissottomettu lill-Kummissjoni 
oġġezzjonijiet ta’ sigurtà motivata, ibbażati 
fuq evidenza xjentifika, għat-tqegħid tal-
ikel tradizzjonali ikkonċernat fis-suq fl-UE.

2. Fi żmien erba’ xhur mid-data li fiha l-
Kummissjoni tibgħat in-notifika skont il-
paragrafu 1, Stat Membru jew l-EFSA 
jistgħu jissottomettu lill-Kummissjoni 
oġġezzjonijiet ta’ sigurtà motivata, jekk l-
ikel inkwistjoni jista' joħloq riskju ta' 
sigurtà fuq is-saħħa tal-bniedem, għat-
tqegħid tal-ikel tradizzjonali ikkonċernat 
fis-suq fl-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-notifiki valida ma għandhomx jinżammu lura milli jilħqu s-suq minħabba rekwiżiti ta' 
evidenza ta' piż u bla bżonn.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Istati Membri, l-EFSA u lill-applikant bl-
eżitu tal-proċedura msemmija fil-
paragrafu 2.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
applikant dwar kwalunkwe oġġezzjoni ta’ 
sigurtà motivata malli tiġi ppreżentata. L-
Istati Membri, l-EFSA u l-applikant
għandhom ikunu infurmati bl-eżitu tal-
proċedura msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-applikant għandu jkun jista' jibda l-preparazzjonijiet għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
malli jkun ċar li din se tkun meħtieġa. 

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ma ssir ebda oġġezzjoni ta’ sigurtà 
motivata skont il-paragrafu 2 fil-limiti ta’ 
żmien stabbiliti f’dak il-paragrafu, il-
Kummissjoni għandha tawtorizza t-tqegħid 
fis-suq tal-Unjoni tal-ikel tradizzjonali 
kkonċernat u taġġorna mingħajr dewmien 
il-lista tal-Unjoni.

Fejn ma ssir ebda oġġezzjoni ta’ sigurtà 
motivata skont il-paragrafu 2 fil-limiti ta’ 
żmien stabbiliti f’dak il-paragrafu, il-
Kummissjoni għandha tawtorizza t-tqegħid 
fis-suq tal-Unjoni tal-ikel tradizzjonali 
kkonċernat u taġġorna l-lista tal-Unjoni fi 
żmien xahar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-proċess tal-applikazzjoni jsir iktar effiċjenti, l-iskadenzi tal-istadji varji tal-proċess 
ta' applikazzjoni għandhom jitnaqqsu. 

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jiġu sottomessi lill-Kummissjoni 
oġġezzjonijiet ta’ sigurtà motivati, abbażi 
tal-evidenza xjentifika, skont il-
paragrafu 2, il-Kummissjoni la għandha 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-ikel 
tradizzjonali kkonċernat u lanqas taġġorna 
l-lista tal-Unjoni.

Fejn jiġu sottomessi lill-Kummissjoni 
oġġezzjonijiet ta’ sigurtà motivati skont il-
paragrafu 2, il-Kummissjoni la għandha 
tawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-ikel 
tradizzjonali kkonċernat u lanqas taġġorna 
l-lista tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem huwa żejjed fid-dawl tal-emenda tal-paragrafu 2 tal-istess Artikolu.

Emenda 69

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 fit-tieni 
subparagrafu tal-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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet iġġustifikati b’mod xieraq, 
fejn l-EFSA titlob informazzjoni 
addizzjonali mill-applikant, il-perjodu ta’ 
sitt xhur previst fil-paragrafu 1 jista’ jiġi 
estiż.

4. F’każijiet iġġustifikati b’mod xieraq, 
fejn l-EFSA titlob informazzjoni 
addizzjonali mill-applikant, il-perjodu ta’ 
sitt xhur previst fil-paragrafu 1 jista’ jiġi 
estiż.

Wara konsultazzjoni mal-applikant, l-
EFSA għandha tispeċifika perjodu li 
matulu tista’ tiġi pprovduta dik l-
informazzjoni u għandha tinforma lill-
Kummissjoni bil-perjodu addizzjonali 
meħtieġ.

Wara konsultazzjoni mal-applikant, l-
EFSA għandha tispeċifika perjodu li 
matulu għandha tiġi pprovduta dik l-
informazzjoni u għandha tinforma lill-
Kummissjoni b'dan.
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Meta l-Kummissjoni ma toġġezzjonax fi 
żmien tmint ijiem xogħol minn meta tiġi 
infurmata mill-EFSA, il-perjodu ta’ disa’ 
xhur previst fil-paragrafu 1 għandu jiġi 
estiż awtomatikament minn dak il-perjodu 
addizzjonali. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istati Membri dwar din l-
estensjoni.

Meta l-Kummissjoni ma toġġezzjonax fi 
żmien tmint ijiem xogħol minn meta tiġi 
infurmata mill-EFSA, il-perjodu ta’ disa’ 
xhur previst fil-paragrafu 1 għandu jiġi 
estiż awtomatikament minn dak il-perjodu 
addizzjonali. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istati Membri dwar din l-
estensjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 71

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 tiġix 
ipprovduta lill-EFSA matul il-perjodu 
addizzjonali msemmi f’dak il-paragrafu, 
din għandha tiffinalizza l-opinjoni tagħha 
abbażi tal-informazzjoni disponibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet bħal dawn, l-EFSA għandha 
tagħti l-opinjoni tagħha matul il-perjodu ta’ 
sitt xhur previst fil-paragrafu 1. 

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorizzazzjoni ta’ ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz u aġġornament tal-lista tal-
Unjoni

Awtorizzazzjoni ta’ ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz u aġġornamenti tal-lista tal-
Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

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-

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 li
jawtorizza t-tqegħid fis-suq fl-Unjoni tal-
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ikel tradizzjonali minn pajjiż terz u biex
taġġorna l-lista tal-Unjoni, filwaqt li tqis 
dan li ġej:

ikel tradizzjonali minn pajjiż terz u 
għandha taġġorna l-lista tal-Unjoni, 
filwaqt li tqis dan li ġej:

(a) il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 6, 
fejn ikun applikabbli;

(a) il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 6;

(b) kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti tal-
liġi tal-Unjoni; 

(b) kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti tal-
liġi tal-Unjoni; 

(c) l-opinjoni tal-EFSA; (c) l-opinjoni tal-EFSA;

(d) kwalunkwe fattur leġittimu rilevanti 
ieħor għall-applikazzjoni 
inkunsiderazzjoni.

(d) kwalunkwe fattur leġittimu rilevanti 
ieħor għall-applikazzjoni 
inkunsiderazzjoni.

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. Jidher ċar mill-Artikolu 6 li 
mhux dejjem japplikaw il-kundizzjonijiet kollha, u għalhekk il-kliem "fejn ikun applikabbli" 
hawn huma żejda u jafu jkunu qarrieqa.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
tista’ ttemm il-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni u tiddeċiedi li ma 
tipproċedix b’aġġornament, f’kull stadju 
tal-proċedura, fejn din tqis li tali 
aġġornament mhuwiex iġġustifikat.

B’deroga mill-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
tista’ ttemm il-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni u tiddeċiedi li ma 
tipproċedix b’aġġornament, f’kull stadju 
tal-proċedura, fejn din tqis li tali 
aġġornament mhuwiex iġġustifikat.

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

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

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Artikoli 9 sa 12 japplikaw għat-tneħħija 
ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiż terz mil-
lista tal-Unjoni jew għaż-żieda, it-tneħħija 
jew it-tibdil tal-ispeċifikazzjonijiet, il-
kundizzjonijiet tal-użu, ir-rekwiżiti ta’ 
tikkettar speċifiċi addizzjonali jew 
rekwiżiti ta’ monitoraġġ wara t-tqegħid 
fis-suq assoċjati mal-inklużjoni ta’ ikel 
tradizzjonali minn pajjiż terz fil-lista tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu 
rekwiżiti amministrattivi u xjentifiċi li 
jikkonċernaw ikel minn pajjiżi terzi

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

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

(b) l-arranġamenti għall-kontroll tal-
validità ta’ dawk in-notifiki u 
applikazzjonijiet;

(b) l-arranġamenti għall-kontroll tal-
validità ta’ dawk in-notifiki u 
applikazzjonijiet;

(c) il-passi proċedurali għall-iskambju ta’ 
informazzjoni mal-Istati Membri u mal-
EFSA għas-sottomissjoni ta’ oġġezzjonijiet 
ta’ sigurtà mmotivati kif imsemmi fl-
Artikolu 14(2), (4) u (5);

(c) il-passi proċedurali għall-iskambju ta’ 
informazzjoni mal-Istati Membri u mal-
EFSA għas-sottomissjoni ta’ oġġezzjonijiet 
ta’ sigurtà mmotivati kif imsemmi fl-
Artikolu 14(2), (4) u (5);

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

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

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

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

____________________ ____________________
25 Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni: 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. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill ta' terminoloġija korretta.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-informazzjoni addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 ma tasalx matul 
il-perjodu estiż imsemmi f’dak il-
paragrafu, il-Kummissjoni għandha taġixxi 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Estensjoni tal-perjodi ta’ żmien Estensjoni ad hoc 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 msemmija 
tiġġustifika dan. 

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 msemmija 
tiġġustifika estensjoni xierqa. 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inġenerali, l-estensjonijiet għandhom ikunu straordinarji u xierqa. L-applikant għandu jkun l-
ewwel wieħed li jiġi infurmat dwar l-estensjoni.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a

Allinjament tal-perjodi ta' żmien mar-
Regolament (KE) 1924/2006

Jekk l-applikant jitlob protezzjoni tad-
dejta b'konformità mal-Artikolu 24 ta' 
dan ir-Regolament u l-Artikolu 21 tar-
Regolament (KE) 1924/2006, il-
Kummissjoni tista' taġġusta l-perjodi ta' 
żmien ipprovduti fl-Artikoli 10(1), 11(1) 
jew (2), 16(1) u 17(1) sabiex tallinjahom 
ma' dawk li jinsabu fir-Regolament 
(KE) 1924/2006 sabiex iż-żewġ perjodi ta' 
protezzjoni tad-dejta jokkorru fl-istess ħin. 
F'dan il-każ l-applikant għandu jiġi 
kkonsultat qabel ma l-Kummissjoni tieħu 
deċiżjoni dwar l-allinjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-proċedura ta' awtorizzazzjoni għal ikel ġdid se ssir ċentralizzata se jkun possibbli 
li l-Kummissjoni tipprova tirsisti biex tipproċedi biż-żewġ proċessi fl-istess ħin. Huwa mixtieq 
li ż-żewġ perjodi ta' protezzjoni tad-dejta jokkorru fl-istess ħin sabiex l-applikanti jkollhom 
ċertezza legali. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-applikant minħabba li l-proċess ta' 
allinjament wieħed mal-ieħor jaf jirriżulta f'dewmien sinifikanti, riżultat li jaf ma jkunx irid l-
applikant.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kunfidenzjalità tal-applikazzjoni għall-
aġġornament tal-lista tal-Unjoni

Kunfidenzjalità tal-applikazzjoni għal 
aġġornamenti tal-lista tal-Unjoni

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.L-applikanti jistgħu jitolbu li ċerta 
informazzjoni sottomessa tiġi trattata 
b’mod kunfidenzjali skont dan ir-
Regolament fejn l-iżvelar ta’ tali 
informazzjoni jista’ jkun ta’ ħsara 
sinifikanti għall-pożizzjoni kompetittiva 
tagħhom. 

1. L-applikanti jistgħu jitolbu li ċerta 
informazzjoni sottomessa tiġi trattata 
b’mod kunfidenzjali skont dan ir-
Regolament fejn l-iżvelar ta’ tali 
informazzjoni jista’ jkun ta’ ħsara għall-
pożizzjoni kompetittiva tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikanti m'għandhomx bżonn juru ħsara "sinifikanti" għall-pożizzjoni kompetittiva 
tagħhom biex jinvokaw protezzjoni tad-dejta. Din hija limitazzjoni għolja wisq u se tkun ta' 
diżinċentiv għall-applikanti.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-
applikanti għandhom jindikaw liema mill-
informazzjoni pprovduta jixtiequ li tiġi 
ttrattata bħala kunfidenzjali u għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa 
biex jissostanzjaw it-talba tagħhom għal 
kunfidenzjalità. Għandha tingħata 
ġustifikazzjoni li tista’ tiġi vverifikata 
f’każijiet bħal dawn.

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-
applikanti għandhom jindikaw liema 
partijiet mill-informazzjoni pprovduta 
jixtiequ li jiġu ttrattati bħala kunfidenzjali 
u għandhom jipprovdu l-informazzjoni 
kollha meħtieġa biex jissostanzjaw it-talba 
tagħhom għal kunfidenzjalità. Għandha 
tingħata ġustifikazzjoni li tista’ tiġi 
vverifikata f’każijiet bħal dawn.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li jiġu infurmati bil-pożizzjoni tal-
Kummissjoni dwar it-talba, l-applikanti 
jistgħu jirtiraw l-applikazzjoni tagħhom fi 
żmiem tliet ġimgħat sabiex jippreservaw 
il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni 
pprovduta.

Wara li tiġi kkomunikata l-pożizzjoni tal-
Kummissjoni dwar it-talba, għandha tiġi 
osservata l-kunfidenzjalità għal perjodu 
ta' tliet ġimgħat f'każ li l-applikant 
jiddeċiedi li jirtira l-applikazzjoni.

Il-kunfidenzjalità għandha tinżamm 
sakemm jiskadi dan il-perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun ċar li l-applikanti għandhom id-dritt għall-kunfidenzjalità għal tliet 
ġimgħat fi kwalunkwe ċirkostanzi li jippreċedu d-deċiżjoni tal-irtirar tal-applikazzjoni 
tagħhom.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4

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 

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ żmien 
imsemmi fil-paragrafu 3, jekk l-applikant 
ma jirtirax l-applikazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi, 
b'kunsiderazzjoni serja tat-talba tal-
applikant, liema partijiet ta' informazzjoni 
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Membri u lill-applikanti kif xieraq. għandhom jibqgħu kunfidenzjali u, f’każ 
li ttieħdet deċiżjoni, tinnotifika lill-Istati 
Membri u lill-applikant kif xieraq.

Madankollu, il-kunfidenzjalità ma 
għandhiex tapplika għall-informazzjoni li 
ġejja:

Madankollu, il-kunfidenzjalità ma 
għandhiex tapplika għall-informazzjoni li 
ġejja:

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

(b) l-isem u d-deskrizzjoni tal-ikel ġdid; (b) l-isem u d-deskrizzjoni tal-ikel ġdid;

(c) l-użu proposta tal-ikel ġdid; (c) il-kundizzjonijiet tal-użu proposti tal-
ikel ġdid;

(d) sommarju tal-istudji sottomessi mill-
applikant;

(d) sommarju tal-istudji sottomessi mill-
applikant;

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

(e) ir-riżultati tal-istudji mwettqa biex 
tintwera s-sigurtà tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha toffri konfidenzjalità fir-rigward tal-applikazzjonijiet ħlief fil-każijiet 
definiti b'mod ċar f'dan l-artikolu. Il-metodi tal-analiżi għandhom jibqgħu kunfidenzjali 
minħabba n-natura sensittiva mil-lat tas-suq tad-dejta.

Emenda 86

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. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika. 

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-applikazzjoni tal-paragrafi 1 sa 6 ma 
għandhiex taffettwa ċ-ċirkolazzjoni ta’ 
informazzjoni li tikkonċerna l-
applikazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Istati 
Membri u l-EFSA.

7. L-applikazzjoni tal-paragrafi 1 sa 6 ma 
għandhiex taffettwa l-iskambju ta’ 
informazzjoni li tikkonċerna l-
applikazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Istati 
Membri u l-EFSA.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza. 

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 23

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 tista’, għal raġunijiet ta’ 
sigurtà tal-ikel u filwaqt li tqis l-opinjoni 
tal-EFSA, timponi rekwiżiti għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. Tali 
rekwiżiti għandhom ikunu ġustifikati 
debitament u jistgħu jinkludu, fuq bażi ta' 
każ b'każ, l-identifikazzjoni tal-operaturi 
tan-negozju tal-ikel relevanti.

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni addizzjonali u sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq għandhom 
jiġu ttrattati separatament. Il-kliem tal-Artikolu 23 ġdid jirrifletti l-kliem propost fil-Kunsill 
iżda jżid "ħandhom ikunu ġustifikati debitament" biex juri li dan għandu jiġi applikat biss 
f'ċirkostanzi straordinarji.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a

Rekwiżiti ta' informazzjoni addizzjonali

Kwalunkwe operatur tan-negozju tal-ikel 
li jkun qiegħed fis-suq ikel ġdid għandu 
jinforma minnufih lill-Kummissjoni bi 
kwalunkwe informazzjoni li hu jkun 
konxju minnha dwar:

(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.

Il-Kummissjoni għandha tqiegħed dik l-
informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati 
Membri.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni addizzjonali għandhom jiġu ttratti b'mod separat mir-rekwiżiti 
ta' sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq.

Emenda 90

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’ ħames 
snin mid-data tal-awtorizzazzjoni tal-ikel 
ġdid mingħajr il-qbil tal-applikant inizjali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dik il-protezzjoni tad-dejta għandha 
tingħata meta jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin: 

Dik il-protezzjoni tad-dejta għandha 
tingħata mill-Kummissjoni meta jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin: 

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

xjentifika żviluppata reċentement ġiet 
indikata bħala proprjetarja mill-applikant 
inizjali qabel ma saret l-ewwel 
applikazzjoni, indipendentement minn 
jekk id-dejta ġietx ippubblikata f'ġurnal 
xjentifiku; 

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

(c) l-ikel ġdid ma setax jiġi awtorizzat 
mingħajr is-sottomissjoni tal-evidenza 
xjentifika jew id-dejta xjentifika 
proprjetarja mill-applikant preċedenti.

(c) l-ikel ġdid ma setax jiġi awtorizzat 
mingħajr is-sottomissjoni tal-evidenza 
xjentifika jew id-dejta xjentifika 
proprjetarja mill-applikant inizjali.

Madankollu, l-applikant preċedenti jista’ 
jiftiehem ma’ applikant sussegwenti biex 
tali evidenza xjentifika u dejta xjentifika 
tkun tista’ tintuża.

Madankollu, l-applikant preċedenti jista’ 
jiftiehem ma’ applikant sussegwenti biex 
tali evidenza xjentifika u dejta xjentifika 
tkun tista’ tintuża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tad-dejta għandha tingħata f'każijiet ta' pubblikazzjoni ta' studji f'ġurnal 
jentifiku. Huwa ferm importanti għall-innovazzjoni li l-industrija taħdem mill-qrib tax-
xjentisti u l-akkademiċi. Id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta m'għandhomx ikunu 
ta' detriment għall-kooperazzjoni tagħhom. Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi 
pprovduta ċarezza.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-fatt li l-ikel ġdid huwa awtorizzat 
għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni mill-
applikant speċifikat biss fil-punt (c), matul 
il-perjodu tal-protezzjoni tad-dejta, 
sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx 
l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr 
referenza għal dik l-evidenza xjentifika jew 

(d) il-fatt li l-ikel ġdid huwa awtorizzat 
għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni mill-
applikant speċifikat biss fil-punt (c), matul 
il-perjodu tal-protezzjoni tad-dejta, 
sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx 
l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr 
referenza għal dik l-evidenza xjentifika jew 
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dejta xjentifika proprjetarja indikata bħala 
tali mill-applikant preċedenti jew bi qbil 
mal-applikant preċedenti;

dejta xjentifika proprjetarja indikata bħala 
tali mill-applikant preċedenti jew bi qbil 
mal-applikant inizjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evidenza xjentifika jew id-dejta 
xjentifika protetta skont l-Artikolu 24 jew 
għal liema l-perjodu ta’ protezzjoni skont 
dan l-Artikolu skada ma għandhiex terġa’ 
tiġi protetta.

2. L-evidenza xjentifika jew id-dejta 
xjentifika protetta skont l-Artikolu 24 jew 
għal liema l-perjodu ta’ protezzjoni skont 
dan l-Artikolu skada ma għandhiex 
tingħata protezzjoni mġedda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-objettiv tal-Kunsill li tiġi pprovduta ċarezza.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-isfond
Ir-regoli tal-Unjoni dwar l-ikel ġdid ġew stabbiliti fil-15 ta' Mejju 1997, mad-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001.  L-operaturi tan-negozji tal-ikel, il-partijiet interessati tal-
industrija u dawk li huma responsabbli għat-tfassil tal-politiki fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
għarfu li kwalunkwe ikel jew ingredjent tal-ikel li huwa ġdid jeħtieġ awtorizzazzjoni ta' qabel 
is-suq sabiex jinżammu livelli għolja ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u tal-interessi tal-
konsumatur li ċ-ċittadini Ewropej illum jistennew.  
Madankollu, ħadd ma seta' jipprevedi l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi sostantivi li seħħew 
fis-settur tal-ikel matul dan il-perjodu ta' żmien u li wasslu biex titpoġġa f'dubju l-
adegwatezza tad-definizzjoni eżistenti ta' ikel ġdid hekk kif definit fir-Regolament (KE) 
Nru 258/97.  Mid-dħul fis-seħħ tar-regolament ġew żviluppati firxa wiesgħa ta' ikel u 
ingredjenti tal-ikel ġodda, inkluż ikel li fih, jikkonsisti, jew huwa prodott minn 
mikroorganiżmi, fungi u algi, jew ikel bi struttura molekulari primarja modifikata 
intenzjonalment.  Id-definizzjoni eżistenti ta' ikel ġdid ma tkoprix dawn it-tipi ta' ikel u 
ingredjenti tal-ikel.     
Huwa ċar li hija meħtieġa reviżjoni tad-definizzjoni li tinsab fir-Regolament.  Saru tentattivi 
biex ir-regolament jiġi rivedut fi proposta tal-Kummissjoni fl-2008.  Minkejja qbil 
konsiderevoli fl-istadju tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, l-inklużjoni tat-tqegħid fis-suq ta' ikel 
minn annimali kklonati finalment irriżultat wisq kontroversjali biex jintlaħaq ftehim politiku.  
F'Diċembru 2013, il-Kummissjoni ressqet proposta ġdida biex tirrevedi r-Regolament 
eżistenti, li tinkorpora oqsma ta' ftehim preċedentement milħuqa fl-istdaju tal-Kumitat ta' 
Konċiljazzjoni iżda teskludi l-kwistjoni tal-klonazzjoni, li dwarha l-Kummissjoni minflok 
għażlet li tippubblika żewġ proposti separati.
Għaldaqstant il-kamp ta' applikazzjoni u d-definizzjoni ta' x'jikkostitwixxi ikel ġdid għad iridu 
jiġu ċċarati.  Madankollu, din mhijiex l-unika kwistjoni li jistħoqqilha aktar skrutinju.  
Minbarra l-kamp ta' applikazzjoni u d-definizzjoni, l-oqsma l-oħra ta' tħassib ewlieni huma 
dwar jekk is-simplifikazzjoni tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni tistax tinkiseb permezz tal-
proposti tal-Kummissjoni, u kif ukoll jekk id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta 
humiex suffiċjenti biex jistimulaw l-innovazzjoni u l-kompetittività fl-industrija tal-ikel 
Ewropea.
It-tliet oqsma ewlenin tad-definizzjoni, is-simplifikazzjoni tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni u 
dispożizzjonijiet robusti dwar il-protezzjoni tad-dejta ma jirriflettux lista eżawrjenti iżda 
huma l-oqsma ta' tħassib ewlieni li jien għandi dwar il-proposta tal-Kummissjoni, u għalhekk 
l-emendi tiegħi jiffukaw fuqhom.

Suġġett, skop u kamp ta’ applikazzjoni
L-intenzjoni tar-Regolament (KE) Nru 258/97 kienet li jintroduċi valutazzjoni tas-sikurezza 
qabel il-kummerċjalizzazzjoni għal ċerti kategoriji ta' prodotti definiti sew, b'tali mod li l-ikel 
ġdid kollu li jitqiegħed fis-suq ma jkollux impatt detrimentali fuq is-saħħa tal-bniedem, l-
interessi tal-konsumatur jew il-funzjonament tas-suq intern.  Dan kien ifisser ukoll li 
formulazzjonijiet ta' prodotti tal-ikel li jużaw ingredjenti eżistenti u li daħlu fis-suq wara l-
15 ta' Mejju 1997 ma għandhomx ikunu mgħobbija bla bżonn bir-Regolament dwar Ikel Ġdid. 
Il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni żammet id-dispożizzjoni li ikel ġdid huwa ikel jew 
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ingredjent tal-ikel li jitqiegħed fis-suq u li ma kienx użat b'mod sinifikanti għall-konsum mill-
bniedem qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 258/97.  Id-differenza ewlenija fil-
proposta l-ġdida hija t-tneħħija ta' kategoriji definiti b'mod ċar ta' dak li jikkostitwixxi ikel 
ġdid.  Il-kategoriji huma elenkati iżda użati biss bħala eżempji, aktar milli bħala lista 
eżawrjenti ta' ikel ġdid.
Wara konsultazzjoni estensiva ma' produtturi lokali, esperti tal-industrija u operaturi tan-
negozji tal-ikel, huwa ċar li d-definizzjoni proposta mhi sodisfaċenti xejn, nieqsa miċ-ċertezza 
legali, u finalment tonqos milli tiċċara l-kamp ta' applikazzjoni u d-definizzjoni ta' "ikel ġdid" 
– objettiv ċentrali tal-proposti l-ġodda tal-Kummissjoni.  Filwaqt li ta' min wieħed ifaħħar l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li tespandi l-kunċett ta' ikel ġdid biex tkopri t-tipi kollha ta' 
innovazzjoni fl-ikel, it-tneħħija tal-kategoriji ħolqot tħassib konsiderevoli, b'ħafna partijiet 
interessati jistaqsu jekk id-definizzjoni hix ser tkun tapplika b'mod retroattiv għall-ikel 
individwali kollu li tqiegħed fis-suq mill-15 ta' Mejju 1997, u jekk prodotti bħal dawn 
jistgħux ikunu soġġetti għal kontestazzjoni legali mill-Istati Membri jew mill-kompetituri 
kummerċjali tagħhom.
Filwaqt li l-partijiet interessati kollha fis-settur tal-ikel qablu li d-definizzjoni l-ġdida mhux se 
tkun fattibbli, kien hemm fehmiet aktar diverġenti dwar biex għandha tiġi sostitwita.  
Minħabba l-ħtieġa li wieħed jirrikonoxxi l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi fis-settur tal-ikel, 
u li tittejjeb iċ-ċertezza legali, inqis li l-aktar azzjoni xierqa u sensibbli tkun li jerġgħu jiġu 
introdotti l-kategoriji ta' ikel ġdid f'forma aġġornata bi sforz biex fil-futur ir-Regolament dwar 
Ikel Ġdid jitħares minn żviluppi mhux mistennija fl-industrija.
Għalhekk ressaqt emendi biex jerġgħu jiġu stabbiliti l-kategoriji tal-ikel u jiġu introdotti 
kategoriji ġodda għal ikel bi struttura molekulari primarja ġdida jew modifikata 
intenzjonalment; ikel li jkun fih, li jikkonsisti minn, jew li jiġi prodott minn mikroorganiżmi, 
fungi u algi; u ikel ġdid li jkun fih, jikkonsisti, jew huwa prodott minn pjanti jew annimali, 
sabiex ir-regolament ikun adattat għall-progress teknoloġiku u għat-tipi ta' ikel ġdid li jidħlu 
fis-suq tal-Unjoni. 

Is-simplifikazzjoni tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni
Wieħed mill-objettivi li l-Kummissjoni ddikjarat fil-proposta l-ġdida huwa li tissimplifika l-
proċess regolatorju, biex b'hekk jitnaqqas il-piż aministrattiv fuq l-applikanti, l-awtoritajiet 
tal-Istati Membri u l-Kummissjoni nnifisha.
Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' qabel is-suq attwali ġiet ikkritikata għaliex hija għalja u 
twila wisq, b'riċerka li turi medja ta' tliet snin għall-applikazzjoni b'suċċess ta' ikel ġdid.  Il-
ħtieġa li dawn l-applikazzjonijiet jgħaddu kemm mill-awtorità rilevanti fl-Istat Membru u 
mbagħad mill-Kummissjoni, hija duplikazzjoni żejda tal-ħin u r-riżorsi li jintefqu fuq kull 
applikazzjoni. 
Il-Kummissjoni ġustament irrikonoxxiet li d-dewmien żejjed fil-proċess, kif ukoll l-ispejjeż 
involuti biex titressaq applikazzjoni, ħolqu impediment għall-innovazzjoni u l-parteċipazzjoni 
tal-SMEs.  Il-pass lejn proċedura ta' awtorizzazzjoni aktar ċentraliżżata u ssimplifikata ġie 
milqugħ tajjeb, madankollu ninsab imħasseb li l-proposti tal-Kummissjoni ma jmorrux lil 
hinn biżżejjed biex jiżguraw tnaqqis fil-ħin li l-applikanti jistgħu jaffaċċjaw.  
Introduċejt emendi fejn nemmen li l-proċedura ta' applikazzjoni tista' ssir aktar effiċjenti 
ladarba l-iskadenzi għal stadji differenti tal-proċedura ta' applikazzjoni jiġu ddikjarati jew 
imnaqqsa.  Pereżempju, meta l-Kummissjoni titlob opinjoni mingħand l-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), għandha tibgħat applikazzjoni valida dwar ikel ġdid lill-EFSA 
fi żmien xahar, minflok ikun hemm perjodu ta' żmien mhux speċifikat.  Bl-istess mod, 
nemmen li tnaqqis fin-numru ta' xhur li fihom il-Kummissjoni għandha tressaq abbozz ta' att 
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ta' implimentazzjoni quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-
Annimali, għandu jkun fis-seħħ biex il-proċedura tkun aktar effiċjenti fil-ħin. 
L-introduzzjoni ta' dawn l-iskadenzi m'għandhiex biss ittejjeb l-effikaċja tal-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni, iżda għandha tipprovdi lill-applikanti, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
b'element addizzjonali ta' ċertezza. Il-proposti, kif emendati, iżommu wkoll grad ta' 
flessibilità kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-EFSA, li jipperemetti għall-estensjoni 
xierqa tal-perjodi ta' żmien, meta dan ikun meħtieġ fil-proċedura ta' applikazzjoni.  
Estensjonijiet bħal dawn għandhom ikunu l-eċċezzjoni, aktar milli n-norma.

Protezzjoni tad-dejta 
Għalkemm proċedura ta' awtorizzazzjoni ssimplifikata, bla dubju, se tnaqqas l-ispejjeż għall-
applikant, inevitabbilment din xorta tista' ġġib magħha spejjeż konsiderevoli, partikolarment 
jekk l-applikant ikun żviluppa tekniki ta' produzzjoni ġodda, metodoloġiji xjentifiċi ġodda, 
jew barra minn hekk, jekk dan kellu jiġbor id-dejta rilevanti biex jikkonforma mad-
dispożizzjoni dwar l-"esperjenza ta' użu sikur" li tapplika għall-ikel tradizzjonali minn pajjiżi 
terzi.  
Għaldaqstant l-investiment tal-applikant għandu jirċievi protezzjoni adegwata sabiex l-
operaturi tan-negozji tal-ikel ikunu mħeġġa jtejbu l-kompetittività u l-innovazzjoni tal-
industrija.  Skont il-proposti tal-Kummissjoni, applikant jista' jassigura perjodu ta' protezzjoni 
tad-dejta ta' ħames snin għal prodotti innovattivi.  Reġim robust tal-protezzjoni tad-dejta huwa 
meħtieġ biex jikkontrobilanċja l-ħolqien ta' proċedura ta' awtorizzazzjoni ġenerika mill-
Kummissjoni, li fiha l-awtorizzazzjoni b'suċċess ta' ikel ġdid se tippermetti lill-kompetituri 
jqiegħdu ikel u ingredjenti tal-ikel simili fis-suq. 
Il-bidla minn "ekwivalenza sostanzjali" fir-Regolament attwali għall-awtorizzazzjonijiet 
ġeneriċi fil-proposta l-ġdida jista' jkollhom il-potenzjal li jinċentivaw l-innovazzjoni.  
Madankollu, il-proposta kif inhi thedded il-kontribuzzjoni, ta' spiss imprezzazbbli, li l-
kollaborazzjoni bejn ix-xjenzjati fl-istituti ta' riċerka jew l-universitajiet u l-applikanti jistgħu 
jiksbu.  Il-protezzjoni tad-dejta għandha tingħata f'każijiet ta' pubblikazzjoni ta' studji f'ġurnali 
xjentifiċi, simili għar-reġimi tal-protezzjoni tad-dejta fl-Istati Uniti tal-Amerika, sabiex 
jinkoraġġixxu, aktar milli joħonqu, relazzjonijiet ta' xogħol pożittivi.
Barra minn hekk, ir-reviżjoni tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni għall-2008 
ppreżentata lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel identifikat xi 
kwistjonijiet fir-rigward tal-kunflitt potenzjali bejn ir-Regolament (KE) Nru 258/97 u r-
Regolament (KE) Nru 1924/2006, fejn l-applikant jista' jitlob għall-awtorizzazzjoni ta' ikel 
ġdid u ta' indikazzjoni jew indikazzjonijiet dwar is-saħħa li għandhom isiru għal dak l-ikel, u 
fejn il-protezzjoni tad-dejta hija ġustifikata skont id-dispożizzjonijiet taż-żewġ Regolamenti.  
Għalkemm mhuwiex fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-proposta li temenda ir-Regolament 
(KE) Nru 1924/2006, nemmen li l-Kummissjoni għandha tagħmel dak kollu possibbli biex 
tmexxi diversi applikazzjonijiet fl-istess ħin f'sitwazzjonijiet bħal dawn, sabiex applikanti 
magħżula ma jkomplux iħabbtu wiċċhom ma dewmien bla bżonn f'regolament jew ieħor. 
Il-ħtieġa għal reġim robust tal-protezzjoni tad-dejta, madankollu, ma għandhiex tkun għad-
detriment ta' aktar trasparenza fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni, u għaldaqstant ressaqt emendi 
li jeħtieġu li l-Kummisjjoni tippubblika linji gwida ddettaljati għall-applikanti potenzjali, kif 
ukoll l-applikanti u l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jinżammu nfurmati bil-progress 
ta' applikazzjoni f'kull stadju tal-proċess.

Konklużjoni  
Reviżjoni tar-Regolament dwar ikel ġdid hija kemm sensibbli u tabilħaqq meħtieġa fid-dawl 
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tal-passi teknoloġiċi u xjentifiċi kbar li saru fl-industrija tal-ikel mill-15 ta' Mejju 1997.  Is-
suq tal-ikel huwa fost l-aktar kompetittivi u innovattivi fis-suq intern tal-Unjoni, u b'hekk 
huwa biss xieraq li jkun hemm leġiżlazzjoni li tirrifletti dawn ir-realtajiet ġodda. 
Wara konsultazzjoni estensiva ma' produtturi lokali, esperti tal-industrija u operaturi tan-
negozji tal-ikel, huwa ċar li t-tliet oqsma ta' tħassib ewlenin huma d-definizzjoni ta' ikel ġdid, 
is-simplifikazzjoni tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni u dispożizzjonijiet robusti dwar il-
protezzjoni tad-dejta.  Fil-qasam kumpless u tekniku tal-ikel ġdid, dak li l-partijiet interessati 
għandhom bżonn l-aktar hija proċedura effiċjenti, li toffri ċertezza u protezzjoni adegwata 
għall-prodotti tagħhom.  Inqis li l-emendi mressqa f'dan ir-rapport huma bidliet sensibbli u 
fattibbli għall-proposti tal-Kummissjoni, filwaqt li nagħraf id-determinazzjoni tal-Kunsill għal 
aktar ċarezza fi kwalunkwe Regolament dwar Ikel Ġdid futur.


