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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kuntest ġenerali

Ir-Regolament propost tal-UE hu t-tieni tentattiv tal-Kummissjoni biex tirriforma r-reġim tal-
ikel ġdid tal-UE, li jmur lura għall-1997. Il-qafas regolatorju eżistenti qiegħed jiġi kkritikat 
peress li l-proċess biex tinkiseb awtorizzazzjoni għal ikel ġdid huwa peżanti, twil u jinvolvi 
ħafna spejjeż. Dan hu aktar problematiku għal dawk il-kumpaniji li s-suq ewlieni tagħhom hu 
l-Ewropa, meta wieħed iqis li f'pajjiżi terzi oħra bħall-Istati Uniti u l-Kanada, il-proċess ta' 
awtorizzazzjoni ta' qabel it-tqegħid fis-suq hu aktar rapidu. B’konsegwenza ta’ dan, ħafna 
negozji tal-ikel tal-UE, speċjalment l-SMEs, ma jridux jiżviluppaw u jqiegħdu fis-suq ikel jew 
ingredjenti tal-ikel ġodda li jkunu jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-ikel ġdid.

Fil-livell internazzjonali, l-UE ġiet ikkritikata ripetutament fil-livell tad-WTO minn pajjiżi 
terzi li jqisu li l-awtorizzazzjoni għal ikel ġdid hija ostakolu għall-kummerċ u timpedixxi l-
aċċess għas-suq tal-UE għal ikel li għandu esperjenza twila ta’ użu sigur bħala ikel fil-pajjiż 
ta’ oriġini tiegħu.

Kunsiderazzjonijiet

Barra mill-objettiv ġenerali li jiżgura s-sikurezza tal-ikel, ir-Regolament il-ġdid għandu l-
għan li jirrazzjonalizza u jissemplifika l-proċedura ta' awtorizzazzjoni għal ikel ġdid billi 
jistabbilixxi lista tal-Unjoni ta' ikel ġdid awtorizzat. Il-proposti biex jitnaqqsu l-piż 
amministrattiv fuq l-Istati Membri u n-negozji tagħhom u t-tul u l-ispiża tal-proċess ta' 
awtorizzazzjoni u biex titjieb il-kompetittività tal-industrija tal-ikel Ewropea (u b'mod 
partikolari tal-SMEs), fosthom billi tiġi inċentivata l-innovazzjoni, huma milqugħa tajjeb 
ħafna.

Barra minn hekk, il-proposta tintroduċi valutazzjoni tas-sikurezza aktar rapida u aktar 
proporzjonata għal ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi. Billi jiffaċilitaw l-aċċess għas-suq, 
dawn id-dispożizzjonijiet speċjali għal ikel li ma ġiex kummerċjalizzat fl-UE iżda għandu 
esperjenza ta' użu sikur f'pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-UE għandhom l-għan li joħolqu 
sistema aktar ibbilanċjata u ambjent pożittiv għall-kummerċ, u b'hekk jirrispondu għal tħassib 
imressaq fil-livell tad-WTO dwar restrizzjonijiet arbitrarji u mhux iġġustifikati fuq l-aċċess 
għas-suq tal-UE.

Barra minn hekk, l-objettiv propost tal-proposta hu li tiġi ċċarata d-definizzjoni ta' ikel ġdid 
fl-ambitu tar-Regolament u b'hekk titjieb iċ-ċertezza tad-dritt. Madankollu qam tħassib b'mod 
partikolari dwar it-tneħħija ta' kategoriji u t-twessigħ tad-definizzjonijiet, għax dan jista' 
jirriżulta f'effett kuntrarju, u b'hekk jinħolqu lakuni leġiżlattivi li jista' jkollhom impatt fuq is-
sikurezza tal-ikel.

Id-definizzjoni l-ġdida u r-rekwiżiti ta' notifika preċiżi stabbiliti għal ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi huma ta' tħassib partikolari għar-rapporteur. Il-kunċett ta' "esperjenza ta' użu sikur 
bħala ikel" għadu definit b'mod vag wisq fil-proposta, u jeħtieġ jiġi akkumpanjat minn gwida 
ċara u standards għall-ġbir ta' dejta u evidenza li għandhom jiġu provduti mill-applikanti. Dan 
hu prerekwiżit biex is-sistema ċentralizzata l-ġdida tkun effettiva, jiġifieri li ma tissograx li ta' 
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sikwit tħabbat wiċċha ma' oġġezzjonijiet dwar sikurezza mhux motivati min-naħa tal-Istati 
Membri. Barra minn hekk, dawn ir-rekwiżiti jeħtieġ li jkunu allinjati mal-impenji 
internazzjonali tal-UE biex ma joħolqux restrizzjonijiet mhux ġustifikati fuq operaturi minn 
pajjiżi terzi.
Ir-rapporteur għal opinjoni hija konxja mix-xogħol li għadu għaddej min-naħa tal-EFSA biex 
taġġorna il-linji gwida eżistenti (tal-1997) dwar l-aspetti xjentifiċi u t-tagħrif meħtieġ bħala 
appoġġ għall-applikazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid u ingredjenti tal-ikel ġodda u 
t-tħejjija tar-rapporti ta' valutazzjoni inizjali skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97. B'mod 
ġenerali, is-sistema ċentralizzata ġdida se żżid ix-xogħol tal-EFSA u naturalment, dan 
jimplika l-ħtieġa ta' riżorsi korrispondenti.

Barra mill-gwida msemmija hawn fuq, ir-rapporteur għal opinjoni temmen li hu essenzjali li 
tkun magħmula disponibbli assistenza teknika suffiċjenti u f'waqtha lil operaturi f'pajjiżi terzi 
li qed jaħdmu biex iqiegħdu ikel tradizzjonali fis-suq tal-UE.

Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ir-rapporteur għal opijoni temmen li huwa importanti li jsir 
monitoraġġ xieraq tal-implimentazzjoni u l-impatt tar-regoli l-ġodda, b'mod partikolari fir-
rigward tal-proċedura simplifikata ġdida dwar ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi. Ir-riżultati
ta' dan il-monitoraġġ għandhom jiġu rappurtati lill-Parlament ħames snin qabel id-dħul fis-
seħħ tar-Regolament il-ġdid.

Dawn huma wħud mill-kunsiderazzjonijiet li se tippreżenta r-rapporteur għal opinjoni tal-
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali fir-rigward ta' din il-proposta. F'termini ta' emendi 
konkreti, il-proposti se jiffokaw fuq id-dispożizzjonijiet dwar ikel tradizzjonali minn pajjiżi 
terzi u d-delega tas-setgħa meħtieġa f'dan ir-rigward.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex iqis l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Għandu jiġi assigurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u tal-
interessi tal-konsumatur u l-funzjonament 
effettiv tas-suq intern fl-insegwiment tal-
politiki dwar l-ikel tal-Unjoni, filwaqt li 

(2) Għandu jiġi assigurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-
ambjent 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 
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tiġi żgurata t-trasparenza. u stimulata l-innovazzjoni u l-kreattività fi 
ħdan l-SMEs agroalimentari. Għandu jiġi 
applikat il-prinċipju prekawżjonarju kif 
definit fir-Regolament (KE) Nru 
178/2002.

Emenda 2

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) Għandha ssir distinzjon bejn  ikel 
tradizzjonali minn pajjiżi terzi u ikel ġdid. 
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 kif 
stipulat fil-gwida xjentifika u teknika li 
għandha tingħata mill-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("EFSA"). 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.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fir-rigward tal-użu possibbli ta’ 
nanomaterjali għall-użu fl-ikel, li l-EFSA 
kkunsidrat fl-opinjoni tagħha tas-
6 ta’ April 2011 fuq il-Gwida dwar il-
valutazzjoni tar-riskju tal-applikazzjoni 
tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġiji fil-
katina alimentari u tal-għalf21 li hemm 

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

informazzjoni limitata disponibbli fir-
rigward tal-aspetti ta’ nanotossikokinetika 
u t-tossikoloġija ta’ nanomaterjali 
manifatturati u li l-metodi ta’ ttestjar tat-
tossiċità eżistenti jistgħu jkunu jeħtieġu 
modifiki fil-metodoloġija. Sabiex tiġi 
vvalutata aħjar is-sigurtà tan-nanomaterjali 
għall-użu fl-ikel, filwaqt li jitqies il-
prinċipju prekawżjonarju, il-Kummissjoni 
qiegħda tiżviluppa metodi ta’ ttestjar li 
jqisu l-karatteristiċi speċifiċi tan-
nanomaterjali manifatturati.

__________________ __________________
21 Ġurnal tal-EFSA 2011; 9(5):2140. 21 Ġurnal tal-EFSA 2011; 9(5):2140.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) L-ikel ġdid huwa soġġett għar-
rekwiżiti ta’ tikkettar ġenerali stabbiliti fir-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi u rekwiżiti ta’ tikkettar 
rilevanti ieħor fil-liġi dwar l-ikel tal-
Unjoni. Għandha tiġi inkluża 
informazzjoni addizzjonali ta’ tikkettar, 
b’mod partikolari fir-rigward tad-
deskrizzjoni tal-ikel, l-oriġini, il-
kompożizzjoni u l-kundizzjonijiet tal-użu 
tiegħu biex jiġi żgurat li l-konsumaturi 
jkunu infurmati b’mod suffiċjenti dwar in-
natura tal-ikel ġdid, inkluż dawk ġejjin 
minn pajjiżi terzi. Għalhekk, meta ikel 
ġdid jiġi inkluż fil-lista tal-Unjoni jew fil-
lista ta' ikel tradizzjonali minn pajjiżi 
terzi, jistgħu jiġu imposti kondizzjonijiet 
speċifiċi tal-obbligi tal-użu jew rekwiżiti 
ta' ttikkettar, li jistgħu, inter alia, ikunu 
relatati ma' kwalunkwe karatteristika 
speċifika jew proprjetà tal-ikel, bħal 
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pereżempju l-kompożizzjoni, il-valur 
nutrittiv jew l-effetti nutrittivi u l-użu intiż 
tal-ikel, jew ma' konsiderazzjonijiet jew 
implikazzjonijiet etiċi għas-saħħa ta' 
gruppi speċifiċi ta' popolazzjoni. Huwa 
xieraq li f'dan ir-Regolament jiġu 
stabbiliti obbligi speċifiċi ta' ttikkettar fir-
rigward ta' ingredjenti tal-ikel preżenti fil-
forma ta' nanomaterjali manifatturi li 
jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar penali li 
japplikaw għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
dawn jiġu implimentati. Dawn il-penali 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati 
u dissważivi.

(26) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dwar penali li 
japplikaw għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
dawn jiġu implimentati. Dawn il-penali 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi u għandhom jgħinu biex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet kummerċjali ekwi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 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) "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 u
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b’esperjenza ta’ użu sigur bħala ikel 
f’pajjiż terz. 

derivattivi proċessati, kif definit fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002, 
b’esperjenza ta’ użu sigur bħala ikel 
f’pajjiż terz. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) "storja ta’ użu sigur bħala ikel f’pajjiż 
terz" tfisser li s-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 terz, qabel in-
notifika msemmija fl-Artikolu 13.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 27a fir-rigward tad-definizzjoni 
tal-kunċett ta' "parti sinifikanti mill-
popolazzjoni ta’ pajjiż terz".

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "l-applikant" tfisser l-Istat Membru, il- (d) "l-applikant" tfisser l-Istat Membru, il-
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pajjiż terz jew il-parti interessata, li jista’ 
jirrappreżenta diversi partijiet interessati, li 
jkun issottometta applikazzjoni skont l-
Artikolu 9 jew 15 jew notifika skont l-
Artikolu 13 lill-Kummissjoni.

pajjiż terz jew il-parti interessata, li jista’ 
jirrappreżenta diversi partijiet interessati, 
jew SME, li jkun issottometta 
applikazzjoni skont l-Artikolu 9 jew 15 jew 
notifika skont l-Artikolu 13 lill-
Kummissjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Delega tas-setgħa

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 27a dwar id-deċiżjoni jekk ikel 
partikolari jidħolx jew le fid-definizzjoni 
ta' "ikel ġdid" kif stabbilit f'punt (a) tal-
Artikolu 2(2) kif ukoll l-awtorizzazzjoni 
ta' ikel tradizzjonali minn pajjiż terz u t-
tiġdid tal-lista tal-Unjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 17.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni temmen li jkun xieraq li jkun possibbli tintuża sistema ta' atti 
delegati biex tissupplimenta jew temenda r-Regolament f'dan ir-rigward. Jekk din l-emenda 
tiġi adottata ikun jeħtieġ tiġi introdotta Premessa b'dettalji dwar id-delega tas-setgħa. 
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi,
taġġorna u tippubblika lista tal-Unjoni ta’ 
ikel ġdid awtorizzat biex jitqiegħed fis-suq 
fl-Unjoni skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ("il-lista 
tal-Unjoni"), kif stabbilit fl-Anness ta' dan 
ir-Regolament. Il-lista tal-Unjoni 
għandha tinkludi ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fejn ikun possibbli li tiġi żgurata t-
traċċabilità tal-materjali użati fil-
manifattura tiegħu.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) rekwiżiti ta’ tikkettar speċifiċi 
addizzjonali biex il-konsumatur finali jiġi 
infurmat bi kwalunkwe karatteristika 
speċifika jew proprjetà tal-ikel u jiżgura t-
traċċabilità tiegħu, bħall-kompożizzjoni, 
il-provenjenza, 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;

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar ta' ikel ġdid jeħtieġ jippermetti l-konsumaturi finali jiddetermina l-oriġini tiegħu.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-pajjiż tal-oriġini tiegħu; (c) il-pajjiż tal-oriġini tiegħu u l-pajjiżi ta' 
oriġini tal-materjali wżati għall-
manifattura tiegħu;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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, kif stabbilit fil-linji gwida Ewropej 
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taħt il-kontroll tal-Awtorità Ewropea dwar 
is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA);

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni temmen li jkun xieraq li jkun possibbli li tintuża sistema ta' atti 
delegati biex tissupplimenta jew temenda r-Regolament f'dan ir-rigward. Jekk din l-emenda 
tiġi adottata ikun jeħtieġ tiġi introdotta Premessa b'dettalji dwar id-delega tas-setgħa.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 23

Proposta għal regolament
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Artikolu 23 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-operaturi tan-negozju tal-ikel u l-
awtoritajiet tas-saħħa tal-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw minnufih lill-
Kummissjoni bi:

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar penali applikabbli għal ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu
implimentati. Il-penali pprovduti jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni b’dawn id-
dispożizzjonijiet sa... mhux aktar tard minn 
u jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar penali applikabbli għal ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali previsti jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi u 
għandhom jiżguraw kundizzjonijiet 
kummerċjali ekwi. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
b’dawn id-dispożizzjonijiet sa mhux aktar 
tard minn...26 u jinnotifikawha mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

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

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

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 27a ġdid
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżerċizzju tad-delega

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

2. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 3 u l-Artikolu 17 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
5 snin minn …*. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport rigward id-delega 
tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' 
xhur qabel tmiem il-perjodu ta' 5 snin. Id-
delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 3 u fl-Artikolu 17 tista' tiġi 
revokata f'kull ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija 
għandha ssir effettiva l-għada tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata hemmhekk. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-
seħħ.

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

5. Kull att delegat adottat konformement 
mal-Artikolu 3 u l-Artikolu 17 jidħol fis-
seħħ biss jekk il-Parlament Ewropew jew 
il-Kunsill ma jkunux għarrfu l-
oppożizzjoni tagħhom fi żmien xahrejn 
min-notifika tal-imsemmi att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jagħlaq dan iż-żmien, il-
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Parlament Ewropew u l-Kunsill informaw 
it-tnejn li huma lill-Kummissjoni li 
mhumiex se jopponu. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________

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

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni tqis li hu xieraq li l-għoti ta' setgħat lill-Kummissjoni jiġi limitat 
fiż-żmien. Limitazzjoni ta' dan it-tip twassal għal aktar kontroll parlamentari, peress li 
tobbliga lill-Kummissjoni tfassal rapport rigward id-delega ta' setgħa sa mhux aktar tard 
minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu stabbilit. Min-naħa l-oħra, l-estensjoni taċita tad-
delega għal perjodu ta’ żmien identiku tevita li l-leġiżlaturi jitgħabbew iżżejjed u tiffaċilita l-
implimentazzjoni tar-Regolament.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 29a ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rappurtar

Ħames snin wara d-data tal-applikazzjoni, 
il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
PE u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament, u tindirizza b'mod 
partikolari l-proċedura simplifikata l-
ġdida dwar ikel ġdid u ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi. Dan ir-rapport għandu 
jiġi ppubblikat.
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