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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni temenda r-Regolament (KE) Nru 258/97 dwar l-ikel il-ġdid bil-
ħsieb li tissimplifika u tiċċentralizza l-proċedura ta’ l-awtorizzazzjoni għall-ikel il-ġdid u tat-
tqegħid tiegħu fis-suq.

Il-Kummissjoni biħsiebha tiddefinixxi l-ambitu tar-Regolament b’mod iżjed preċiż billi 
teskludi l-kategoriji ta’ l-ikel li diġà hemm leġiżlazzjoni speċifika dwarhom. Għalhekk l-
organiżmi ġenetikament modifikati, l-addittivi ta’ l-ikel, il-ħwawar, is-solventi ta’ estrazzjoni, 
l-enżimi, il-vitamini u l-minerali huma esklużi mir-Regolament.

L-applikazzjonijiet kollha għall-awtorizzazzjoni għandhom jitressqu lill-Kummissjoni u 
mbagħad mgħoddija lill-Awtorità Ewropea tas-Sikurezza ta' l-Ikel, li għandha tagħmel il-
verifiki tagħha dwar is-sikurezza.

L-ikel il-ġdid m’għandux ikun ta’ riskju għas-saħħa, m’għandux jiżgwida lill-konsumaturi u 
jekk jintuża bħala sostitut alimentari m’għandux jikkomprometti n-nutrizzjoni.

Ladarba l-EFSA tkun ikkonsultat lill-Kummissjoni – permezz tal-proċedura tal-kumitat – hija 
għandha tiddeċiedi dwar jekk il-prodott il-ġdid għandux jitqiegħed fir-reġistru ta’ l-ikel il-
ġdid u dwar jekk ikunx hemm bżonn ta’ ttikkettar ulterjuri.

Fil-każ ta’ l-ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi, il-Kummissjoni biħsiebha tissimplifika l-
awtorizzazzjoni tiegħu u tevalwa s-sikurezza tiegħu abbażi ta’ l-esperjenza ta’ l-użu sikur fil-
pajjiż ta’ l-oriġini tiegħu.

Ir-rapporteur jaqbel mal-ħtieġa li tiġi ssimplifikata l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni, 
speċjalment minħabba li l-EFSA hija l-enti t-tajba biex tevalwa b’mod xjentifiku l-livell ta’ 
sikurezza ta’ l-ikel.

Għalkemm l-EFSA kapaċi tipprovdi firxa vasta ta’ garanziji xjentifiċi rigward is-sikurezza ta’ 
l-ikel, għandna nilqgħu b’sodisfazzjon il-fatt li l-Parlament Ewropew se jżomm is-seta’ tal-
veto, sabiex jiżgura li fl-iżjed każi sensittivi u kontroversjali r-rappreżentanti eletti b’mod 
demokratiku jżommu s-setgħa leġittima tagħhom ta’ superviżjoni (proċedura-ta’-regolament-
b’superviżjoni).

Għalkemm ir-rapporteur jaqbel mal-ħtieġa l-organiżmi ġenetikament modifikati (li diġà huma 
rregolati mir-Regolament (KE) 1829/2003) jkunu esklużi mill-ambitu tar-Regolament, huwa 
jikkunsidra wkoll li hu essenzjali li l-ikel li ġej minn annimali kklonjati u mill-frieħ tagħhom 
għandu jkun eskluż ukoll, sabiex jiġi żgurat li fil-ġejjieni għażliet etiċi sensittivi bħala dawn 
ma jittieħdux permezz ta’ proċedura ta’ komitoloġija; Barra minn dan, ir-rapporteur jistieden 
ukoll lill-Kummissjoni biex tressaq proposta speċifika għall-proċedura ta’ ko-deċiżjoni, 
sabiex il-Parlament ikun involut fl-adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar suġġett kontroversjali 
bħal dan.

Barra minn dan, ir-rapporteur qiegħed jitlob biex il-Grupp Ewropew għall-Etika fix-Xjenza u 
t-Teknoloġiji Ġodda jkun ikkonsultat f’kull każ li jinvolvi problema etika rigward l-użu ta’ 
teknoloġija ġodda ta’ l-ikel u t-tqegħid fis-suq ta’ ikel ġdid.
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Fir-rigward ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiż terz, il-perjodu ta’ użu sikur għandu jkun 
iddefinit b’mod preċiż sabiex ikun żgurat li l-proditt ikun tabilħaqq sikur. Għalhekk ir-
rapporteur qiegħed jipproponi perjodu ta’ 50 sena minflok l-espressjoni ġenerali ‘ġenerazzjoni 
waħda’. 

Fl-aħħarnett, ir-rapporteur jisħaq li l-prijoritajiet assoluti fl-istadji kollha tal-proċedura għall-
awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid għandha tkun is-sikurezza ta’ l-ikel u s-saħħa tal-konsumaturi, li 
għandhom jieħdu prijorità fuq l-interessi kummerċjali u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali, b’mod partikulari data xjentifika li turi li l-prodott ikun sikur. 

Bi qbil sħiħ mal-prinċipju ta’ prekwazjoni, l-UE għandha tipprovdi liċ-ċittadini tagħha b’firxa 
sħiħa ta’ salvagwardji rigward is-saħħa u l-kwalità u t-trasparenza ta’ l-ikel.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistiednu lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem għandu jkun assigurat fit-tfittxija 
tal-politiki Komunitarji.

(2) Livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem għandu jkun assigurat fit-tfittxija 
tal-politiki Komunitarji u għandu jingħata 
aktar prijorità mill-operat tas-suq intern.

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem għandu jitqies bħala prijorità fl-awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid.
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Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-istandards definiti fil-leġiżlazzjoni 
ta' l-UE għandhom japplikaw għall-ikel 
kollu mqiegħed fis-suq tal-Komunità, 
inkluż ikel impurtat minn pajjiżi terzi. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun imtenni li l-istandards tal-Komunità għandhom japplikaw ukoll għal ikel 
impurtat. 

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) It-tifsira eżistenti ta’ ikel ġdid għandha 
tiġi ċċarata u aġġornata billi tieħu post il-
kateġoriji eżistenti b’referenza għat-tifsira 
ġenerali ta’ ikel fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel.

(5) It-tifsira eżistenti ta’ ikel ġdid għandha 
tiġi ċċarata, bi spjegazzjoni tal-kriterja 
tan-novità, u aġġornata billi tieħu post il-
kateġoriji eżistenti b’referenza għat-tifsira 
ġenerali ta’ ikel fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel.

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-leġiżlazzjoni ssir iżjed ċara, għandu jkun hemm spjegazzjoni tal-kriterji għan-novità 
ta’ ikel fit-test innifsu jew fil-premessi. 
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Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel għandu 
jitqies bħala ġdid meta tiġi applikata 
teknoloġija ta' produzzjoni li qabel ma 
tkunx intużat. B’mod partikolari, 
teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta' 
tagħmir u produzzjoni ta' l-ikel, li 
għandhom impatt fuq l-ikel u għalhekk 
jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza ta' l-
ikel, għandhom jiġu koperti minn dan ir-
Regolament. Ikel ġdid għandu għalhekk 
jinkludi ikel derivat minn pjanti u annimali, 
prodotti b’tekniki ta’ tagħmir mhux 
tradizzjonali, u ikel modifikat minn 
proċessi ta’ produzzjoni ġodda, bħal 
nanoteknoloġija u nanoxjenza, li jista’ 
jkollhom impatt fuq l-ikel. Ikel derivat 
minn varjetajiet ta’ pjanti ġodda, jew razez 
ta’ annimali prodotti minn tekniki ta’ 
tagħmir tradizzjonali, għandhom jitqiesu 
bħala ikel ġdid.

(6) L-ambitu ta’ dan ir-Regolament 
għandu jinkludi l-ikel kollu li ma ntużax 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
sinifikanti ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Il-kriterji għan-novità 
fir-rigward ta’ l-ikel għandhom jinkludu 
l-użu ta’ speċijiet ġodda ta’ organiżmi 
bħall-pjanti, l-annimali, l-mikro-
organiżmi, il-faqqiegħ u l-alka, u l-użu ta’ 
partijiet ġodda ta’ organiżmi u sustanzi 
eżistenti b’struttura molekulari ġdida. L-
ikel eżistenti għandu jitqies ġdid jekk ikun 
ġie mmodifikat b’mod li jibdel il-
kompożizzjoni kimika, l-istruttura 
molekulari, id-daqs tal-partikola jew 
elementi oħra b’tali mod li jkun hemm 
probabilità li jkollu effett fuq is-sikurezza 
ta’ l-ikel. Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel 
għandu jitqies bħala ġdid meta tiġi 
applikata teknoloġija ta' produzzjoni li 
qabel ma tkunx intużat. B’mod partikolari, 
teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta' 
tagħmir u produzzjoni ta' l-ikel, li 
għandhom impatt fuq l-ikel u għalhekk 
jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza ta' l-
ikel, għandhom jiġu koperti minn dan ir-
Regolament. Ikel ġdid għandu għalhekk 
jinkludi ikel derivat minn pjanti u annimali, 
prodotti b’tekniki ta’ tagħmir mhux 
tradizzjonali, u ikel modifikat minn 
proċessi ta’ produzzjoni ġodda, bħal 
nanoteknoloġija u nanoxjenza, li jista’ 
jkollhom impatt fuq is-sikurezza ta’ l-ikel.
Ikel derivat minn varjetajiet ta’ pjanti 
ġodda, jew razez ta’ annimali prodotti 
minn tekniki ta’ tagħmir tradizzjonali, 
għandhom jitqiesu bħala ikel ġdid.

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-leġiżlazzjoni ssir iżjed ċara, għandu jkun hemm spjegazzjoni tal-kriterji għan-novità 
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ta’ ikel, preferibilment fit-test innifsu jew fil-premessi. It-test propost għandu l-għan li 
jiddeskrivi l-mod kif il-leġiżlazzjoni dwar l-ikel il-ġdid qiegħda taħdem fil-mument. Il-kelma 
“sikurezza” hija nieqsa fit-tieni sentenza ta’ l-aħħar.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ikel prodott minn annimali kklonjati 
u l-friegħ tagħhom għandhom, 
madankollu, ikunu esklużi mill-ambitu ta' 
dan ir-Regolament. Dan għandu jkun 
irregolat b'regolament speċifiku li 
jirriżulta mill-proċedura tal-kodeċiżjoni 
minflok mill-"proċedura komuni". Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta leġiżlattiva għal dan il-għan 
qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Fid-dawl ta’ l-opinjoni tal-
Grupp Ewropew għall-Etika fix-Xjenza u 
t-Teknoloġiji Ġodda u d-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva tal-Kunsill 98/58/EC ta’ l-20 
ta’ Lulju 1998 rigward il-protezzjoni ta’ l-
annimali li jinżammu għal għanijiet ta’ 
biedja, l-ikel prodott minn annimali1
kklonjati u mill-friegħ tagħhom 
m’għandux jitqiegħed fis-suq qabel id-
dħul fis-seħħ tar-regolament speċifiku li 
jirregola dawn il-prodotti. 
___________
1 ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23.

Ġustifikazzjoni
Id-deċiżjoni dwar jekk l-ikel minn annimali kklonjati u l-friegħ tagħhom għandux ikun 
awtorizzat jew le teħtieġ kunsiderazzjoni fil-fond tal-kriterji kollha tas-sikurezza ta' l-ikel kif 
ukoll ta' kriterji etiċi u l-impatti potenzjali fuq il-benessri ta' l-annimali. Għalhekk ma 
għandhiex titħalla f'idejn il-proċedura tal-komitoloġija, iżda għandha tkun irregolata minn 
deċiżjoni leġiżlattiva skond l-applikazzjoni tal-proċedura tal-kodeċiżjoni. Għandu jiddaħħal 
fis-seħħ ‘mortatorium' għal dan l-ikel, sakemm tidħol fis-seħħ il-leġiżlazzjoni speċifika tidħol.
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Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-ikklownjar ta’ annimali huwa 
inkompatibbli mal-paragrafi 20 u 21 ta’ l-
Anness tad-Direttiva 98/58/EC. Il-
paragrafu 20 jipprojbixxi t-tagħmir 
naturali jew artifiċjali jew proċeduri ta’ 
tagħmir li jikkawżaw jew li ikun hemm 
probabilità li jikkawżaw tbatija jew 
korriment ta’ l-annimali inkwistjoni.  Il-
paragrafu 21 jipprojbixxi ż-żamma ta’ 
annimali għal għanijiet ta’ biedja sakemm 
ma jkunx mistenni b’mod raġonevoli li, 
abbażi tal-ġenotip jew fenotip tagħhom, 
huma jkunu jistgħu jinżamm mingħajr 
effett detrimentali għas-saħħa jew għall-
benessri tagħhom. 

Ġustifikazzjoni
Il-problemi ta' saħħa u ta' benessri ta' l-annimal ikkawżati mill-ikklownjar ifissru li dan il-
proċess huwa imkompatibbli ma’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE.  

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Fil-mument nafu ftit li xejn dwar l-
implikazzjonijiet fuq is-saħħa ta’ l-ikel li 
fihom in-nanopartikoli li jkunu 
mmanifatturati permezz tal-proċeduri 
nanoteknoloġiċi. Biex tinżamm 
konformità mal-prinċipju ta’ prekawzjoni, 
l-użu tan-nanopartikoli fil-manifattura ta’ 
l-ikel għandu jkun sospiż sakemm ikun 
hemm sejbiet xjentifiċi rigward l-
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implikazzjonijiet ta’ l-użu tagħhom.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jekk ikun meħtieġ, għandhom jiġu 
adottati miżuri ta’ implimentazzjoni sabiex 
jipprovdu għal kriterji biex jiffaċilitaw l-
evalwazzjoni ta’ jekk ikel intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad ġewwa 
l-Komunità qabel il-15 ta’ Mejju 1997. 
Jekk ikel intuża esklussivament bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel, kif definit mid-
Direttiva 2002/46/KE, qabel din id-data, 
jista’ jitpoġġa fis-suq wara d-data għall-
istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel 
ġdid. Madankollu, l-użu bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel m’għandux jitqies 
għall-evalwazzjoni dwar jekk intużax 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Għalhekk użi oħra ta’ l-
ikel ikkonċernat, eż. użi minbarra bħala 
suppliment ta’ l-ikel, iridu jiġu awtorizzati 
skond dan ir-Regolament.

(7) Għandhom jiġu adottati miżuri ta’ 
implimentazzjoni sabiex jipprovdu għal 
kriterji ulterjuri biex jiffaċilitaw l-
evalwazzjoni ta’ jekk ikel intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad ġewwa 
l-Komunità qabel il-15 ta’ Mejju 1997. 
Jekk ikel intuża esklussivament bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel, kif definit mid-
Direttiva 2002/46/KE, qabel din id-data, 
jista’ jitpoġġa fis-suq wara d-data għall-
istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel 
ġdid. Madankollu, l-użu bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel m’għandux jitqies 
għall-evalwazzjoni dwar jekk intużax 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Għalhekk użi oħra ta’ l-
ikel ikkonċernat, eż. użi minbarra bħala 
suppliment ta’ l-ikel, iridu jiġu awtorizzati 
skond dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu adottati miżuri ta’ implimentazzjoni sabiex ikun hemm deskrizzjoni ulterjuri tal-
kriterji tan-novità. Il-kelma ‘ulterjuri’ għandha tiżdied minħabba li diġà ngħatat spjegazzjoni 
ma’ l-emendi ta’ premessa 6.

Emenda 9
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar 
il-kodiċi tal-Komunità fir-rigward tal-
prodotti mediċinali għall-użu uman1

għandhom japplikaw, meta jitqiesu l-
karatteristiċi kollha tagħhom, fil-każ li 
prodott jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’ 
“prodott mediċinali” u taħt id-
definizzjoni ta’ prodott kopert minn 
leġiżlazzjoni Komunitarja oħra. F'dan ir-
rigward, Stat Membru jista', jekk 
b’konformità mad-Direttiva 2001/83/KE 
jistabbilixxi li sustanza hija prodott 
mediċinali, jirristrinġi it-tqegħid fis-suq 
ta' tali prodott skond il-liġi Komunitarja.
____________________

1 ĠUJ L 311, 28.11.2001, p. 67.

Ġustifikazzjoni

Minħabba li s-suġġett ta’ l-ikel ġdid iqajjem diversi kwistjonijiet borderline, huwa importanti 
li dan il-prinċipju jiġi enfasizzat fil-premessa. Dan jipprovdi iżjed ċarezza għall-industrija u 
għall-konsumaturi dwar il-funzjonament tas-suq fir-rigward ta’ prodotti ‘borderline’ 
(mediċina/ikel).

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ikel ġdid għandu jitqiegħed fis-suq 
Komunitarju biss jekk huwa sikur u jekk 
ma jqarraqx lill-konsumatur. B’żieda 
ma’ dan, m'għandux ikun differenti 
mill-ikel li jkun qed jieħu postu b'tali 

(14) Ikel ġdid għandu jitqiegħed fis-suq 
Komunitarju biss jekk huwa sikur u jekk 
ma jqarraqx lill-konsumatur. L-
evalwazzjoni tas-sikurezza tagħhom 
għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju 



AD\733552MT.doc 11/21 PE405.878v02-00

MT

mod li jkun ta' żvantaġġ nutrittiv għall-
konsumatur. 

tal-prekawzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 7 
tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 
ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u r-rekwiżiti tal-liġi ta' l-ikel, li 
tistabbilixxi l-Awtorità Ewropea tas-
Sikurezza ta' l-Ikel u li tistabbilixxi 
proċeduri fi kwistjonijiet tas-sigurtà ta' l-
ikel1. B’żieda ma’ dan, m'għandux ikun 
differenti mill-ikel li jkun qed jieħu postu 
b'tali mod li jkun ta' żvantaġġ nutrittiv 
għall-konsumatur.
_______________________
1 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) F’ċirkustanzi speċifiċi sabiex jiġu 
stimolati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agro-alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, 
l-evidenza xjentifika żviluppata 
riċentament u data proprjetarja pprovduta 
bħala appoġġ għal applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista Komunitarja 
m’għandhomx jintużaw għall-benefiċċju 
ta’ applikant ieħor matul perjodu ta’ żmien 
limitat, mingħajr ma jkun hemm ftehim 
ma’ l-ewwel applikant. Il-ħarsien ta’ data 
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
m'għandhix twaqqaf lill-applikanti l-oħrajn 
milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista 
Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-bażi tad-
data xjentifika tagħhom.

(20) F’ċirkustanzi speċifiċi sabiex jiġu 
stimolati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agro-alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, 
l-evidenza xjentifika żviluppata 
riċentament u data proprjetarja pprovduta 
bħala appoġġ għal applikazzjoni għall-
inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista Komunitarja 
m’għandhomx jintużaw għall-benefiċċju 
ta’ applikant ieħor matul perjodu ta’ żmien 
limitat, mingħajr ma jkun hemm ftehim 
ma’ l-ewwel applikant. Il-ħarsien ta’ data 
xjentifika mogħtija minn applikant wieħed 
m'għandhix twaqqaf lill-applikanti l-oħrajn 
milli jfittxu l-inklużjoni fil-lista 
Komunitarja ta' ikel ġdid fuq il-bażi tad-
data xjentifika tagħhom. Apparti dan, il-
ħarsien ta' data xjentifika m’għandhiex 
tfixkel it-trasparenza u l-aċċess għal 
informazzjoni fir-rigward tad-data użata 
fl-evalwazzjoni tas-sigurtà ta' ikel ġdid. 
Madankollu, id-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali għandhom ikunu rispettati.
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Ġustifikazzjoni

Din hija konformi ma’ l-Emenda 5 ta’ l-abbozz ta’ opinjoni, iżda għandha l-għan li 
tiggarantixxi l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-produtturi.

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Ikel ġdid huwa soġġett għar-rekwiżiti 
ta’ tikkettar ġenerali stipulati fid-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet ta’ l-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ 
tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ 
oġġetti ta' l-ikel. F’ċerti każi jista’ jkun 
meħtieġ li jkun hemm tagħrif ta' tikkettar 
addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni ta' l-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet ta' l-użu. Għalhekk, 
l-inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja tista’ tipproponi 
kundizzjonijiet ta’ l-użu jew 
obbligazzjonijiet ta’ tikkettar speċifiċi.

(21) Ikel ġdid huwa soġġett għar-rekwiżiti 
ta’ tikkettar ġenerali stipulati fid-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet ta’ l-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ 
tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ 
oġġetti ta' l-ikel. F’ċerti każi jista’ jkun 
meħtieġ li jkun hemm tagħrif ta' ttikkettar 
addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni ta' l-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet ta' l-użu u li jista' 
jinkludi tagħrif dwar kunsiderazzjonijiet 
etiċi. Għalhekk, l-inklużjoni ta’ ikel ġdid 
fil-lista Komunitarja tista’ tipproponi 
kundizzjonijiet ta’ l-użu jew 
obbligazzjonijiet ta’ tikkettar speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għal ittikkettar addizzjonali għandhom jinkludu wkoll kunsiderazzjonijiet etiċi 
bħall-ikklownjar. Għalhekk għandu jkun possibbli li jintalab l-ittikkettar ta’ l-ikel prodott 
minn annimali kklownjati.

Emenda 13
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 21 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-introduzzjoni ta’ tikketta ta’ 
kwalità Ewropea tippermetti lill-
konsumaturi li jidentifikaw prodotti li 
jkunu manifatturati skond l-istandards 
stretti ta’ l-Unjoni Ewropea rigward l-
ambjent, il-benessri ta’ l-annimali u s-
sikurezza ta’ l-ikel, u għandha tifforma 
parti essenzjali, flimkien ma’ dan ir-
Regolament, mill-politika ġenerali ta’ l-
Unjoni Ewropea li tgħarraf liċ-ċittadini 
tagħha dwar il-karatteristiċi tal-prodotti u 
dwar iċ-ċirkustanzi li fihom inħadmu.

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-
Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda stabbilit 
mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-
16 ta' Diċembru 1997 jista' jiġi kkonsultat, 
fejn xieraq, bl-għan li jinkisbu pariri dwar 
kwistjonijiet ta' etika fir-rigward tat-
tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid. 

(24) Il-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-
Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda stabbilit 
mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-
16 ta' Diċembru 1997 għandu jiġi 
kkonsultat, bl-għan li jinkisbu pariri dwar 
kwistjonijiet ta' etika fir-rigward ta' l-użu 
ta' teknoloġiji ġodda u tat-tqegħid fis-suq 
ta' ikel ġdid. 

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ikel prodott minn annimali kklonjati 
jew il-friegħ tagħhom. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
speċifika għal ikel bħal dan qabel il-31 ta’ 
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Diċembru 2009. 

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' ikel prodott minn annimali kklonjati jew il-friegħ 
tagħhom ma għandhiex titħalla għal deċiżjoni tal-komitoloġija, iżda għandha tittieħed 
f'Regolament speċifiku tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ibbażata fuq il-proċedura ta' 
kodeċiżjoni. 

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minkejja l-paragrafu 2, dan ir-
Regolament għandu japplika għall-
addittivi ta’ l-ikel, għall-enżimi ta’ l-ikel, 
għall-minerali u l-ħwawar u għal ċerti 
ingredjenti ta’ l-ikel b’karatteristiċi ta’ 
ħwawar li għalihom ikun ġie applikat 
proċess ta’ produzzjoni ġdid li ma jkunx 
intuża qabel il-15 ta’ Mejju 1997 u li jkun 
irriżulta f’bidliet sinifikanti fil-
kompożizzjoni jew fl-istruttura ta’ l-ikel li 
jaffettwaw il-valur nutrittiv, il-
metaboliżmu jew il- livell ta’ sustanzi 
mhux mixtieqa. 

Ġustifikazzjoni

Ingredjent jew addittiv ta’ l-ikel immanifatturat b’teknoloġija ta’ produzzjoni li ma tkunx 
intużat qabel, bħan-nanoteknoloġija u n-nanoxjenza, għandu jkun kopert mir-regolament 
dwar l-ikel il-ġdid. Dawn is-sustanzi jista’ jkollhom karatteristiċi ġodda għal kollox. Abbażi 
tal-protezzjoni tal-konsumatur, jeħtieġ li jkun hemm evalwazzjoni separata li ma tqisx l-użu 
standard preċedenti tas-sustanza jew ta’ l-awtorizzazzjoni tagħha.

Emenda 17
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn meħtieġ, jista’ jiġi stabbilit skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2)
jekk tip ta’ ikel jaqax fi ħdan l-ambitu ta’ 
dan ir-Regolament.

Fejn meħtieġ, jista’ jiġi stabbilit skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 14(3) jekk 
tip ta’ ikel jaqax fi ħdan l-ambitu ta’ dan ir-
Regolament.

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "ikel ġdid" tfisser: (a) "ikel ġdid" tfisser ikel li ma ġiex użat 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-15 ta’ Mejju 
1997, inkluż; 

(i) ikel li ma ġiex użat għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad ġewwa l-Komunità 
qabel il-15 ta’ Mejju 1997;

(i) ikel ta’ oriġini mill-pjanti jew mill-
annimali meta teknika ta’ tagħmir mhux 
tradizzjonali, li tkun ġiet kummerċjalment 
użata qabel il-15 ta’ Mejju 1997, tkun 
applikata għall-pjanta jew għall-annimal; 
kif ukoll

L-użu esklussiv ta’ ikel bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel m’għandux ikun 
suffiċjenti sabiex juri jekk intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Madankollu, jekk ikel 
intuża esklussivament bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel qabel din id-data, 
jista’ jitpoġġa fis-suq Komunitarju wara 
dik id-data għall-istess użu mingħajr ma 
jitqies bħala ikel ġdid. Aktar kriterji għall-
evalwazzjoni dwar jekk l-ikel intużax 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, li huma mfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, jistgħu jiġu adottati 

(ii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid, mhux użat qabel il-
15 ta' Mejju 1997, iwassal għal bidliet 
sinifikanti fil-kompożizzjoni jew l-
istruttura ta’ l-ikel li jaffettwa il-valur 
nutrittiv tiegħu, il-metaboliżmu jew il-
livell ta’ sustanzi mhux mixtieqa.
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skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3).
(ii) ikel ta’ oriġini mill-pjanti jew mill-
annimali meta tiġi applikata teknika ta’ 
tagħmir mhux tradizzjonali lill-pjanta u 
annimal li ma ntużatx qabel il-
15 ta’ Mejju 1997; kif ukoll

L-użu esklussiv ta’ ikel bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel m’għandux ikun 
suffiċjenti sabiex juri jekk intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Madankollu, jekk ikel 
ikun intuża esklussivament bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel qabel din id-data, 
jista’ jitpoġġa fis-suq Komunitarju wara 
dik id-data għall-istess użu mingħajr ma 
jitqies bħala ikel ġdid. Qabel id-data ta’ l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, aktar 
kriterji għall-evalwazzjoni dwar jekk l-ikel 
intużax għall-konsum mill-bniedem sa 
ċertu grad ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, li huma mfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3).

(iii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid, mhux użat qabel il-
15 ta' Mejju 1997, fejn il-proċess ta’ 
produzzjoni jwassal għal tibdil sinifikanti 
fil-kompożizzjoni jew l-istruttura ta’ l-ikel 
li jaffettwa il-valur nutrittiv tiegħu, il-
metaboliżmu jew il-livell ta’ sustanzi 
mhux mixtieqa.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ġenerali ta’ ikel ġdid hija mogħtija fl-Artikolu 3.2 a(i). Il-kategoriji li ġejjin (ii) 
u (iii) huma sotto-gruppi li jaqgħu taħt din id-definizzjoni ġenerali. Mill-banda l-oħra, is-
sottoparagrafu 2 fil-punt a (i) jirrelata mal-kategoriji kollha msemmija fl-Artikolu 3, 
paragrafu 2, punt a. Dawn il-mizuri ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu adottati qabel l-
applikazzjoni tar-Regolament.

Emenda 19
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "ikel tradizzjonali minn pajjiż terz" 
tfisser ikel ġdid bi storja ta’ użu ta’ ikel 
f’pajjiż terz, li tfisser li l-ikel ikkonċernat 
kien u jibqa’ parti minn dieta normal ta’ 
mill-anqas ġenerazzjoni waħda f’parti 
kbira tal-popolazzjoni tal-pajjiż;

(b) "ikel tradizzjonali minn pajjiż terz" 
tfisser ikel ġdid bi storja ta’ użu ta’ ikel 
f’pajjiż terz, li tfisser li l-ikel ikkonċernat 
kien u jibqa’ parti minn dieta normal ta’ 
mill-anqas 25 sena f’parti kbira tal-
popolazzjoni tal-pajjiż;

Ġustifikazzjoni

L-għan li jiġu stipulati regoli iżjed preċiżi li jirregolaw l-ikel tradizzjonali minn pajjiżi terzi u 
raġonevoli. Madankollu, il-perjodu propost mir-rapporteur (50 sena) jidher twil wisq, b’mod 
partikolari minħabba li f’dispożizzjonijiet oħrajn konnessi ma’ l-ikel, il-perjodu ta’ 
ġenerazzjoni tradizzjonalment jitqies bħala 25 sena (ara l-Artikolu 2(1)(b) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 ta’ l-20 ta’ Marzu 2006 dwar prodotti agrikoli u oġġetti ta’ l-
ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti).

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "storja ta’ użu ta’ ikel sikur" tfisser li s-
sikurezza ta’ l-ikel ikkonċernat hija 
kkonfermata b’data ta’ kompożizzjoni u 
mill-esperjenza ta’ użu u użu kontinwu fid-
dieta normali ta’ parti kbira mill-
popolazzjoni ta’ pajjiż.

(c) "passat ta’ użu ta’ ikel sikur" tfisser li s-
sikurezza ta’ l-ikel ikkonċernat hija 
kkonfermata b’data ta’ kompożizzjoni u 
mill-esperjenza tul perjodu ta’ mill-inqas 
25 sena ta’ użu u użu kontinwu fid-dieta 
normali ta’ parti kbira mill-popolazzjoni ta’ 
pajjiż.

Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma joħloqx, fuq il-bażi ta’ evidenza (a) ma joħloqx, fuq il-bażi ta’ evidenza 
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xjentifika disponibbli, tħassib dwar is-
sikurezza għas-saħħa tal-konsumatur taħt 
kundizzjonijiet ta’ konsum normali;

xjentifika disponibbli, u wara l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni 
stabbilit fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, tħassib dwar is-sikurezza 
għas-saħħa tal-konsumatur taħt 
kundizzjonijiet ta’ konsum normali;

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 – punt c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ikun meqjus li jkun ġie prodott 
f’kundizzjonijiet etiċi aċċettabbli.

Ġustifikazzjoni

Meta tiġi kkunsidrata awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid, għandu jkun possibbli li jitqiesu l-aspetti 
etiċi. Jekk ma jissemmewx l-aspetti etiċi bħala kriterju fl-Artikolu 6, ma jkunx ċar jekk l-
aspetti etiċi ikunux jistgħu jintużaw fir-rigward ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ ikel ġdid. 

Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Article 7  paragraph 2 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każi msemmija fl-Artikolu 2(2a) il-
proċedura komuni għandha tintuża 
irrispettivament mill-użu jew mill-
awtorizzazzjoni preċedenti tas-sustanza li 
għaliha kienet ġiet applikata produzzjoni 
standard.

Ġustifikazzjoni
Ingredjent jew addittiv ta’ l-ikel immanifatturat b’teknoloġija ta’ produzzjoni li ma tkunx 
intużat qabel, bħan-nanoteknoloġija u n-nanoxjenza, għandu jkun kopert mir-regolament 
dwar l-ikel il-ġdid. Dawn is-sustanzi jista’ jkollhom karatteristiċi ġodda għal kollox. Abbażi 
tal-protezzjoni tal-konsumatur, jeħtieġ li jkun hemm evalwazzjoni separata li ma tqisx l-użu 
standard preċedenti tas-sustanza jew ta’ l-awtorizzazzjoni tagħha.
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Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mit-tielet paragrafu 
ta’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni], l-aġġornar tal-lista Komunitarja 
b’ikel ġdid, għajr għal ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2) 
f’każijiet fejn l-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u data proprjetarja 
huma mħarsa skond l-Artikolu 12. 

Permezz ta’ deroga mit-tielet paragrafu 
ta’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni], l-aġġornar tal-lista Komunitarja 
b’ikel ġdid, għajr għal ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3) f’każijiet fejn 
l-evidenza xjentifika żviluppata 
riċentament u data proprjetarja huma 
mħarsa skond l-Artikolu 12. 
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 8  paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni 
ta’ dan l-Artikolu, li huma mfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan 
ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, jistgħu jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3).

6. Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni 
ta’ dan l-Artikolu, li huma mfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan 
ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
ta’ l-inqas sitt xhur wara d-data ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3).

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi garantit ħarsien komprensiv tal-konsumatur, ir-regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tal-proċedura ta’ l-awtorizzazzjoni ssimplifikata għal ikel tradizzjonali minn 
pajjiżi terzi għandha tiġi stipulata kemm jista’ jkun malajr wara d-dħul fis-seħħ tar-
regolament.
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Opinjoni tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika 

fix-Xjenzi u t-Teknoloġiji l-Ġodda
Fejn ikun xieraq, rigward mistoqsijiet 
etiċi konnessi max-xjenza u ma' 
teknoloġiji ġodda ta’ importanza etika 
ewlenija, il-Kummissjoni, b'inizjattiva 
tagħha jew fuq talba ta' Stat Membru, 
tista' tikkonsulta mal-Grupp Ewropew 
dwar l-Etika u t-Teknoloġiji ġodda, bil-
għan li tieħu opinjoni mingħandu dwar 
kwistjonijiet etiċi.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika din 
l-opinjoni, inkluż bil-pubblikazzjoni 
tagħha fuq paġna apposta fuq il-websajt 
tagħha.

Ġustifikazzjoni

Dwar kwistjonijiet ġenerali sustanzjati (bħall-użu ta’ nanoteknoloġiji jew u t-tekniki ta’ l-
ikklownjar) huwa xieraq li l-kwistjonijiet etiċi għandhom jiġu riferiti lill-Grupp Ewropew 
dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda biex issir konsultazzjoni. Dan il-proċess ta’ 
konsultazzjoni jista’ jitnieda mill-Kummissjoni stess jew mill-Istat Membru. Fl-interess tat-
trasparenza u ta’ l-involiment ta’ l-esperti u tal-pubbliku ġenerali, l-opinjoni għandha tiġi 
ppubblikata fuq l-Internet.
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