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SHORT JUSTIFICATION

The objective of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXX (common procedure) is to 
ensure food safety, protect human health and secure the functioning of the internal market for 
food. Authorisation and use of novel foods and food ingredients is harmonised in the 
European Union since 1997 when Regulation EC No 258/97 was adopted. This regulation 
lays down the general principles for authorisation of novel foods and food ingredients. The 
new proposal aims to streamline the existing rules for authorisation procedures, supervision, 
labelling and use of novel foods, and to clarify the definition of novel food.

The rapporteur supports the proposal, but suggests improvements along the following lines:

 The rapporteur suggests that ethical aspects should be taken into account when 
considering authorisation of a novel food, and also suggests that the Committee on ethics 
and new technologies should be consulted where appropriate on ethical issues regarding 
science and new technologies.

 Furthermore the rapporteur wants to ensure that the implementing measures will be 
adopted before the Regulation enters into force. This will reduce the uncertainties for 
businesses and confusion over what rules businesses should follow. If the implementing 
measures are not adopted there will still be difficulties with the interpretation and possible 
differences in the administration among the Member States, which will have a negative 
effect on the functioning of the internal market. The rapporteur furthermore suggests that 
the regulation should apply from 12 months after the date of publication instead of 6 
months. This will make it possible to adopt the implementing measures before the 
application of the regulation.

 There is a borderline affecting medicinal products, which the rapporteur wants to clarify 
in the proposal. A clarification of when it is a novel food and when it is a medicinal food 
will make it easier for the food industry to interpret the rules and reduce uncertainties over 
which rules are to be followed in which areas.

 With traditional foods from third countries, the requirement of use for at least one 
generation is more clearly specified as 20 years, on the grounds that the wording ‘one 
generation’ is much too vague a legal term.

 The use of foods in the Community is assessed irrespective of the entry of individual 
Member States to the EU, which will help clarify the situation particularly for the new 
Member States.

 Targets are extended to include the support of innovation in the food industry and the 
smooth operation of the internal market, which are measures for the benefit of 
businesspeople in that sector.

 In some places consumer protection has been tightened up – for instance by expressly
prohibiting the placing on the market of foods that are not included on the Community’s 
list.
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 The report strengthens the transparency of information provided for the public, by making 
it compulsory for such information to be available on the Internet.

 Legal certainty is improved for businesspeople who invest large sums in preparation for 
placing on the market new or traditional foods by requiring them to be informed without 
undue delay and in a demonstrable manner, in the event of objections during the 
authorisation process.

 The Commission’s obligation to provide technical support for applicants is expanded and 
spelt out, especially for SMEs, including the option of submitting a uniform application 
by electronic means.

 The requirement is more clearly specified for new foods on the market to be monitored 
after their approval, by requesting from the Commission the establishment of an adequate, 
precisely defined period for monitoring, which removes the potential of legal uncertainty 
for an unlimited period that would influence the attitudes of businesspeople in the 
competitive environment.

 The report specifies how the protection of personal data is to coexist with the 
confidentiality (privacy) of such information in accordance with Article 12 of the 
Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common 
authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings. This 
combination of a period of protection of data and a period of protection of confidentiality 
would be guided by the principle of proportionality, which includes strengthening the 
sharing of scientific knowledge and the transparency of information for consumers (such 
as those with allergies, etc.).

 The requirement is more clearly specified for the Member States to announce sanctions 
under their national legislation within 12 months from publication of the regulation in the 
EU Official Journal, together with the requirement on the Commission, which in order to 
preserve continuity will be required to present a report reviewing the situation by the end 
of 2013, the aim being to enable the European Parliament elected in the June 2009 
elections to assess the regulation’s effectiveness.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-regoli Komunitarji dwar ikel ġdid 
ġew stabbilit mir-
Regolament (KE) Nru 258/97 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fis-
27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel ġdid u l-
ingredjenti ta’ l-ikel ġdid u mir-
Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 ta’ l-
20 Settembru 2001 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati biex ċerta informazzjoni 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
u għall-protezzjoni ta' l-informazzjoni 
mibgħuta skond ir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 258/97. Għall-fini taċ-
ċarezza, ir-Regolament (KE) Nru 258/97 
għandu jiġi rrevokat u mibdul b’dan ir-
Regolament. Ir-Regolament attwali 
għandu jinkludi miżuri attwalment 
regolati mir-
Regolament (KE) Nru 1852/2001.

(3) Ir-regoli Komunitarji dwar ikel ġdid 
ġew stabbilit mir-
Regolament (KE) Nru 258/97 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fis-
27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel ġdid u l-
ingredjenti tal-ikel ġdid u mir-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 1852/2001 tal-
20 Settembru 2001 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati biex ċerta informazzjoni 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
u għall-protezzjoni tal-informazzjoni 
mibgħuta skond ir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 258/97. Għall-fini taċ-
ċarezza, ir-Regolament (KE) Nru 258/97 u 
r-Regolament (KE) Nru 1852/2001
għandhom jiġu rrevokati. Ir-Regolament 
(KE) Nru 258/97 għandu jiġi mibdul
b’dan ir-Regolament. Ir-
Rakkomandazzjoni 97/618/KE tal-
Kummissjoni tad-29 ta' Lulju 1997 dwar 
l-aspetti xjentifiċi u l-preżentazzjoni ta' 
informazzjoni meħtieġa għall-
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ta' ikel u ingredjenti 
ġodda kif ukoll it-tfassil ta' rapporti ta' 
evalwazzjoni inizzjali skond ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1

għandha tiġi sostitwita minn gwida 
riveduta u dedikata b'mod speċifiku għall-
ikel ġdid. ir-Rakkomandazzjoni 
97/618/KE, madanakollu, għandha tibqa' 
disponibbli għall-użu tal-applikanti, 
sakemm tiġi sostitwita mill-gwida 
riveduta.
__________
1 ĠU L 253, 16.9.1997, p. 1. 

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1852/2001 rigward il-proċedura ta' 
evalwazzjoni huma koperti fit-test tar-regolament propost mid-dispożizzjonijiet dwar il-
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proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni, sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1852/2001 tal-
Kummissjoni ma jibqax aktar neċessarju. Ir-regolament ġdid propost jipprovdi għall-
pubblikazzjoni ta' gwida ġdida għall-għajnuna tal-applikanti. Għalhekk, il-gwida preċedenti 
għandha tibqa' fis-seħħ sakemm din tiġi sostitwita minn gwida riveduta.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Sabiex tkun żgurata l-kontinwità mar-
Regolament (KE) Nru 258/97, in-nuqqas 
ta' użu għall-konsum mill-bniedem sa ċertu 
grad ġewwa l-Komunità qabel id-data ta’ l-
applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 258/97, li hija l-
15 ta’ Mejju 1997, għandu jinżamm bħala 
kriterju għal ikel li għandu jitqies bħala 
ġdid.

(4) Sabiex tkun żgurata l-kontinwità mar-
Regolament (KE) Nru 258/97, in-nuqqas 
ta' użu għall-konsum mill-bniedem sa ċertu 
grad ġewwa l-Komunità qabel id-data tal-
applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 258/97, li hija l-
15 ta’ Mejju 1997, għandu jinżamm bħala 
kriterju għal ikel li għandu jitqies bħala 
ġdid. Użu fil-Komunità jirreferi għal użu 
fl-Istati Membri, immaterjalment mid-
data tal-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni 
Ewropea. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarafika l-ambitu tal-impatt tat-regolament fuq is-suq intern u għalhekk iżid 
iċ-ċertezza legali għal dawn ikkonċernati, b’mod partikulari fl-Istati Membri tal-Ewropa 
Ċentrali u tal-Lvant.

Emenda 3

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ikel li jkun ġej minn annimali 
kklonati u minn wild tagħhom għandu, 
madankollu, jibqa' barra mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan 
għandu jkun regolat f'regolament 
speċifiku, li jiġi adottat fi proċedura ta' 
kodeċiżjoni, u m'għandux jaqa' taħt il-
proċedura komuni. Il-Kummissjoni 
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għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva 
korrispondenti sakemm ir-regolament 
preżenti jidħol fis-seħħ. Sakemm jidħol 
fis-seħħ regolament dwar l-annimali 
kklonati għandu japplika moratorju għat-
tqegħid fis-suq ta' ikel li jiġi prodott minn 
annimali kklonati u l-wild tagħhom.

Emenda 4

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 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67. 

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-ikel skont ir-Regolament 178/2002 timplika li prodott mediċinali ma jistax 
jitqies bħala ikel. Peress li l-kategorizzazzjoni ta’ prodott bħala mediċina skont id-Direttiva 
2001/83 għadha mhix armonizzata għal kollox fost l-Istati Membri, għad hemm xi differenzi 
fil-kategorizzazzjoni ta’ prodott bħala mediċina. Din għandha implikazzjoni wkoll fuq l-
armonizzazzjoni fil-qasam tal-ikel. Fil-każ ta’ ikel ġdid, hemm diversi kwistjonijiet ambigwi. 
Din il-premessa tipprovdi iżjed ċarezza għall-industrija u l-konsumaturi dwar it-tħaddim tas-
suq fil-każi ta’ prodotti ambigwi.
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Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jekk l-ikel intuża għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, dan għandu jissejjes fuq 
tagħrif disponibbli fl-Istati Membri. Fejn 
il-Kummissjoni m'għandiex it-tagħrif dwar 
il-konsum mill-bniedem qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, għandha tiġi stabbilita 
proċedura sempliċi u trasparenti għall-ġbir 
ta’ dak it-tagħrif li tinvolvi l-Istati Membri 
u kwalunkwe partijiet interessati.

(13) Jekk l-ikel intuża għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, dan għandu jissejjes fuq 
tagħrif disponibbli fl-Istati Membri. Fejn 
il-Kummissjoni m'għandiex it-tagħrif dwar 
il-konsum mill-bniedem qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, għandha tiġi stabbilita 
proċedura sempliċi u trasparenti għall-ġbir 
ta’ dak it-tagħrif li tinvolvi l-Istati Membri 
u kwalunkwe partijiet interessati. Din il-
proċedura għandha tkun sempliċi u 
trasparenti, filwaqt li tevita kwalunkwe 
tfixkil fis-suq, u għandha tiġi adottata sa 
mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura tal-ġbir tal-informazzjoni tista’ tinvolvi diversi mistoqsijiet dwar prodotti li fl-
aħħar mill-aħħar jinstab li ma jkunux ikel ġdid. Fil-proċess ta' ġbir trasparenti ta' data, din 
il-pożizzjoni kompetittiva ta' dawn il-prodotti m'għandhiex tiġi effettwata b'mod negattiv minn 
konklużjonijiet inkorretti ta' novitajiet. Il-proċedura tal-Kummissjoni, għalhekk, għandha tkun 
sensittiva għal problemi bħal dawn u jiġi evitat li s-suq jiġi ddisturbat.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa meħtieġ li tiġi applikata 
proċedura ċentralizzata armonizzata għall-
evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ 
sikurezza li hija effiċjenti, limitata fiż-
żmien u trasparenti. Bl-għan li tkompli 
tarmonizza proċeduri ta' awtorizzazzjoni 
differenti għal ikel, l-evalwazzjoni ta’ 
sikurezza ta’ ikel ġdid u l-inklużjoni tiegħu 
fil-lista Komunitarja għandha titwettaq 

(15) Huwa meħtieġ li tiġi applikata 
proċedura ċentralizzata armonizzata għall-
evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ 
sikurezza li hija effiċjenti, limitata fiż-
żmien u trasparenti. Bl-għan li tkompli 
tarmonizza proċeduri ta' awtorizzazzjoni 
differenti għal ikel, l-evalwazzjoni ta’ 
sikurezza ta’ ikel ġdid u l-inklużjoni tiegħu 
fil-lista Komunitarja għandha titwettaq 



AD\746151MT.doc 9/31 PE407.801v02-00

MT

skond il-proċedura stipulata fir-
Regolament (KE) Nru [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ [data] li 
tistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
komuni għall-addittivi ta’ l-ikel, enżimi ta’ 
l-ikel u ħwawar.

skond il-proċedura stipulata fir-
Regolament (KE) Nru [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ [data] li 
tistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
komuni għall-addittivi tal-ikel, għall-
enżimi tal-ikel u għall-ħwawar tal-ikel. L-
approvazzjoni ta’ ikel ġdid għandha tqis 
ukoll fatturi rilevanti oħrajn għall–
kwistjoni li tkun qed tiġi kkunsidrata, 
inklużi l-fatturi etiċi. 

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li fil-proċess tal-approvazzjoni ta’ ikel ġdid (ladarba dan ikopri wkoll ikel 
ġdid prodott minn nanoteknoloġiji u proċessi ta’ kklownjar) għad-deċiżjoni finali jitqiesu l-
fatturi rilevanti kollha, inklużi l-kwistjonijiet etiċi.

Emenda 7

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, 
ikun xieraq li jitħares l-investiment 
magħmul mill-innovatturi fil-ġbir tal-
informazzjoni u d-data pprovduta bħala 
appoġġ ta’ applikazzjoni skond dan ir-
Regolament. 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 mal-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.
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Ġustifikazzjoni

It-test tal-premessa 20 għandu jinġieb konformi mat-test ta' premessa 31 tar-Regolament 
1924/2006 dwar l-istqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa.

Emenda 8

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 tal-
20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ 
tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ 
oġġetti tal-ikel. F’ċerti każi jista’ jkun 
meħtieġ li jkun hemm tagħrif ta' ttikkettar 
addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni tal-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet tal-użu, li jista' 
jinkludi tagħrif dwar kunsiderazzjonijiet 
etiċi. Għalhekk, l-inklużjoni ta’ ikel ġdid 
fil-lista Komunitarja tista’ tipproponi 
kundizzjonijiet tal-użu jew 
obbligazzjonijiet ta’ tikkettar speċifiċi. 

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li fil-proċess tal-approvazzjoni ta’ ikel ġdid (ladarba dan ikopri wkoll ikel 
ġdid prodott minn nanoteknoloġiji u proċessi ta’ klowning) f’każi edegwati jitqiesu l-
kwistjonijiet etiċi, minħabba li l-konsumaturi jeħtieġu informazzjoni trasparenti sabiex ikunu 
jistgħu jagħmlu għażliet u xirjiet infurmati.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-

(22) Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
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20 ta’ Diċembru 2006 dwar stqarrijiet ta' 
nutrizzjoni u saħħa fuq l-ikel jarmonizza d-
dispożizzjonijiet fl-Istati Membri dwar 
stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. 
Għalhekk, indikazzjonijiet dwar ikel ġdid 
għandhom isiru biss skond dak ir-
Regolament.

20 ta’ Diċembru 2006 dwar stqarrijiet ta' 
nutrizzjoni u saħħa fuq l-ikel jarmonizza d-
dispożizzjonijiet fl-Istati Membri dwar 
stqarrijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa. 
Għalhekk, indikazzjonijiet dwar ikel ġdid 
għandhom isiru biss skond dak ir-
Regolament. Fejn applikant ikollu l-ħsieb 
li ikel ġdid ikollu indikazzjoni dwar is-
saħħa awtorizzata skond l-Artikoli 17 jew 
18 ta' dak ir-Regolament, u fejn l-ikel 
ġdid u l-applikazzjonijiet għal 
indikazzjoni dwar is-saħħa jiġu introdotti 
fl-istess ħin u t-tnejn jinkludu talba għall-
ħarsien tad-data proprjetarja, fuq talba 
tal-applikant, il-perjodi tal-ħarsien tad-
data għandhom jibdew u jimxu flimkien.

Ġustifikazzjoni

Applikazzjonijiet relatati għall-awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid u indikazzjoni relattiva dwar is-
saħħa għall-istess prodott u t-tnejn ibbażati fuq data proprjetarja jistgħu jipproċedu skond 
skedi differenti. Konsegwentement, il-perjodu tal-ħarsien tad-data taħt awtorizzazzjoni waħda 
jista' jkun skada b'mod kunsiderevoli qabel ma jibda l-perjodu ta' ħarsien tad-data tal-
awtorizzazzjoni relatata. Għandu jiġi pprovdut li l-perjodi ta' protezzjoni tad-data ta' 
awtorizzazzjonijiet relatati jiġu allineati jekk l-applikant jitlob dan.

Emenda 10

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, f’każi sostanzjati bl-għan li 
jinkisbu pariri dwar kwistjonijiet ta' etika 
fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid.

Ġustifikazzjoni

Dwar kwistjonijiet ġenerali sustanzjati (bħall-użu ta’ nanoteknoloġiji jew u t-tekniki tal-
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.
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Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Ikel ġdid mqiegħed fis-suq 
Komunitarju taħt ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu 
jibqa’ jitqiegħed fis-suq. Ikel ġdid 
awtorizzat skond ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu jiġi 
inkluż fil-lista Komunitarja ta’ ikel ġdid 
stabbilita minn dan ir-Regolament. B’żieda 
ma’ dan, applikazzjonijiet ippreżentati 
skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97, u li 
għalihom għadha ma tteħditx deċiżjoni 
finali qabel id-data ta' l-applikazzjoni tar-
Regolament attwali, għandhom jitqiesu 
bħala applikazzjonijiet taħt dan ir-
Regolament.

(25) Ikel ġdid mqiegħed fis-suq 
Komunitarju taħt ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu
jibqa’ jitqiegħed fis-suq. Ikel ġdid 
awtorizzat skond ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandu jiġi 
inkluż fil-lista Komunitarja ta’ ikel ġdid 
stabbilita minn dan ir-Regolament. B’żieda 
ma’ dan, fejn ir-rapport ta' evalwazzjoni li 
għalih jipprovdi l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 ma jkunx 
għadu ġie mgħoddi lill-Kummissjoni, kif 
ukoll fil-każijiet kollha fejn ikun meħtieġ 
rapport ta' evalwazzjoni supplimentari 
skond l-Artikolu 6(3) jew (4) ta' dak ir-
Regolament qabel id-data ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament,
applikazzjonijiet ippreżentati skond ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 għandhom 
jitqiesu bħala applikazzjonijiet taħt dan ir-
Regolament. Meta jkun meħtieġ li jagħtu 
opinjoni, l-Awtorità u l-Istati Membri 
għandhom iqisu r-riżultat tal-evalwazzjoni 
inizzjali. Talbiet oħra ppreżentati skond l-
Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 
258/97 qabel id-data tal-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament għandhom jiġu 
pproċessati skond id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 258/97.

Ġustifikazzjoni

It-test propost tal-Kummissjoni potenzjalment ipoġġi fi żvantaġġ applikazzjonijiet li għalihom 
evalwazzjoni inizzjali tkun diġà ġiet mgħoddija lill-Kummissjoni, peress li jista' jkun possibbli 
li applikazzjoni bħal din tiġi awtorizzata mingħajr ma l-applikazzjoni tinbagħat lill-EFSA 
għall-evalwazzjoni jekk ma jkun hemm oġġezzjonijiet. L-applikazzjonijiet kollha li għalihom 
rapport ta' evalwazzjoni jkun diġà ġie mgħoddi lill-Kummissjoni għandhom jibqgħu mexjin 
skond il-proċedura definita fir-Regolament 258/97/KE.
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Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistipula regoli 
armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-
suq Komunitarju bl-għan li jiġi żgurat 
livell għoli tas-saħħa tal-bniedem u ħarsien 
tal-konsumatur, filwaqt li jkun żgurat it-
tħaddim effettiv tas-suq intern.

Dan ir-Regolament jistipula regoli 
armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-
suq Komunitarju bl-għan li jiġi żgurat 
livell għoli tas-saħħa tal-bniedem u ħarsien 
tal-konsumatur, filwaqt li jkun żgurat it-
tħaddim effettiv tas-suq intern u tiġi 
stimolata l-innovazzjoni fi ħdan il-
parametri rilevanti.

Ġustifikazzjoni

Bħala objettiv Komunitarju importanti u bħala wieħed mill-għanijet msemmija fil-premessi, 
dan l-għan għandu jkun inkluż b’mod espliċitu fis-suġġett.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 

L-użu esklussiv ta’ ikel bħala jew 
f’suppliment tal-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 tal-
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 tal-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 
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msemmija fl-Artikolu 14(3). skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3).

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied iċ-ċertezza legali għall-operaturi kummerċjali attivi f’dan is-settur u l-
armonizzazzjoni fis-suq intern (ladarba hemm differenza kbira bejn l-Istati Membri fl-
applikazzjoni tar-regoli) il-Kummissjoni se jkollha bżonn tistipula kriterji ċari biex tevalwa 
jekk l-ikel ikunx intuża għall-kosnum uman fi kwantitajiet sinifikanti fi ħdan il-Komunità.

Emenda 14

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 mid-dieta normal għal 
perjodu ta' mill-anqas 20 sena f’parti kbira 
tal-popolazzjoni tal-pajjiż;

Ġustifikazzjoni

Fid-diskors legali, ‘ġenerazzjoni waħda’ m’huwiex terminu ċar.. Jekk din tinbidel għal 
perjodu ta’ 20 sena, tiżdied iċ-ċertezza legali għall-partijiet interessati kollha. Fl-istess waqt, 
din il-perjodu jipprovdi marġini biex tinkiseb esperjenza fl-użu. b’mod partikulari, tad-data 
xjentifika biex tittieħed deċiżjoni dwar jekk ikel tradizzjonali minn pajiż terz ikunx jista’ 
jitqiegħed fis-suq intern.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tiġbor tagħrif mill-
Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali ta’ l-ikel sabiex tistabbilixxi 
sa liema grad l-ikel intuża għall-konsum 
mill-bniedm ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997.

1. Il-Kummissjoni tista’ tiġbor tagħrif mill-
Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali tal-ikel sabiex tistabbilixxi sa 
liema grad l-ikel intuża għall-konsum mill-
bniedm ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997.
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Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Il-projbizzjoni ta’ ikel ġdid mhux 

konformi
L-ikel ġdid m’għandux jitqiegħed fis-suq 
jekk l-użu tiegħu ma jkunx konformi 
mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni għandha tiskoraġġixxi lill-operaturi frodulenti u ssaħħaħ il-protezzjoni tal-
konsumatur.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-ikel ġdid m’għandu fl-ebda ċirkostanza jippreżenta riskju għas-saħħa. M’hemmx ħtieġa ta’ 
dispożizzjonijiet ulterjuri għall-konsum normali, għax dan fil-prattika jikkawża problemi ta’ 
interpretazzjoni u jikkomprometti l-prevedibilità tat-teħid prattiku tad-deċiżjonijiet għall-
operaturi f'dan is-settur, It-test il-ġdid ikompli jsaħħaħ ukoll il-ħarsien tal-konsumatur.

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma jqarraqx lill-konsumatur, bil-mod li 
huwa ppreżentat jew bl-użu maħsub 

(b) ma jqarraqx bil-konsumatur;
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tiegħu;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet fir-Regolament oriġinali (KE) Nru 258/97 huma aktar ċari u anqas 
ambigwi u għandhom jinżammu.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 – ittra c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-każ fejn huwa maħsub li jieħu post 
ikel ieħor, ma jkunx differenti minn dak l-
ikel b'tali mod li l-konsum normali tiegħu 
ikun ta' żvantaġġ nutrittiv għall-
konsumatur.

(c) fil-każ fejn huwa maħsub li jieħu post 
ikel ieħor, ma jkunx daqshekk differenti 
minn dak l-ikel b'tali mod li l-konsum 
normali tiegħu ikun ta' żvantaġġ nutrittiv 
għall-konsumatur.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet fir-Regolament oriġinali (KE) Nru 258/97 huma aktar ċari u anqas 
ambigwi u għandhom jinżammu.

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet fejn ma jkunx jeżisti għarfien 
xjentifiku dwar l-effetti fuq is-saħħa 
għall-ikel ġdid, l-ikel ma jkunx jista' 
jiddaħħal fil-lista Komunitarja.

Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel ġdid jista' jiddaħħal fil-lista 
Komunitarja biss jekk tkun teżisti opinjoni 
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tal-esperti mill-awtorità kompetenti fis-
sens li l-ikel ma jagħmilx ħsara lis-saħħa.

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-lista Komunitarja għandha tiġi 
aġġornata skond il-proċedura stipulata fir-
Regolament (KE) Nru [proċedura komuni]. 

1. Il-lista Komunitarja għandha tiġi 
aġġornata skond il-proċedura stipulata fir-
Regolament (KE) Nru [proċedura komuni] 
u l-Kummissjoni għandha tippubblikaha 
fuq il-websajts tal-Komunità li jkunu 
mfassla għal dan il-għan.

Ġustifikazzjoni

B’mod simili, il-lista ta’ ikel minn pajjiż terzi u l-lista ta’ ikel ġdid tal-Komunità għandha ssir 
disponibbli fuq l-internet.

Emenda 23

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. 

imħassar

Fil-każi msemmija fl-ewwel 
sottoparagrafu d-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja għandu jindika, barra t-
tagħrif msemmi fil-paragrafu 2:
(a) id-data tad-dħul ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja;
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(b) il-fatt li d-dħul huwa msejjes fuq 
evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u/jew data proprjetarja mħarsa skond l-
Artikolu 12;
(c) l-isem u l-indirizz ta' l-applikant.

Ġustifikazzjoni

Ikun iżjed xieraq li din it-taqsima kollha taqa' taħt l-Artikolu 12. Dawn il-paragrafi ġew 
trasferiti fih. 

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel tmiem il-perjodu msemmi fl-
Artikolu 12, il-lista Komunitarja għandha 
tiġi aġġornata sabiex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3) 
stipulata fir-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni] biex b’hekk, sakemm l-ikel 
awtorizzat jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stipulati f’dan ir-Regolament, l-
indikazzjonijiet speċifiċi msemmija fil-
paragrafu 3, it-tieni sottoparagrafu ta’ 
dan l-Artikolu, ma jibqgħux inklużi.

imħassar

Ġustifikazzjoni
Ikun iżjed xieraq li din it-taqsima kollha taqa' taħt l-Artikolu 12. Dawn il-paragrafi ġew 
trasferiti fih.

Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-notifika għandha tiġi akkumpanjata 
minn data dokumentata li turi l-istorja ta’ 

In-notifika għandha tiġi akkumpanjata 
minn data dokumentata li turi l-istorja ta’ 
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użu sikur ta’ l-ikel fil-pajjiż terz. użu sikur tal-ikel fi kwalunkwe pajjiż terz.

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-nuqqas ta' statistika, huwa importanti li tiġi kkunsidrata data li turi l-istorja ta' 
użu sikur tal-ikel minn kwalunkwe pajjiż terz.

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dak il-każ, l-ikel m’għandux jitqiegħed 
fis-suq Komunitarju u għandhom 
japplikaw l-Artikoli 5 sa 7. In-notifika kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandha titqies 
bħala l-applikazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(1) tar-Regolament XX/XXX 
[proċedura komuni]. 

F’dak il-każ, l-ikel m’għandux jitqiegħed 
fis-suq Komunitarju u għandhom 
japplikaw l-Artikoli 5 sa 7. In-notifika kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandha titqies 
bħala l-applikazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(1) tar-Regolament XX/XXX 
[proċedura komuni]. Alternattivament, l-
applikant jista' jagħżel li jirtira n-notifika.

Ġustifikazzjoni

Fir-rispett tal-provi meħtieġa biex tintwera l-esperjenza ta' użu sikur tal-ikel fil-każ ta' 
notifika skond l-Artikolu 8, id-data li għandha tintehmeż ma' applikazzjoni tkun 
kunsiderevolment aktar estensiva. Konsegwentement, huwa xieraq li l-applikant għandu jkollu 
l-possibilità li jirtira mill-proċess aktar milli jkollu n-notifika awtomatikament mibdula 
f'applikazzjoni sħiħa.

Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
operatur tan-negozju ta’ l-ikel ikkonċernat 
skond dan sa ħames xhur mid-data tan-
notifika skond il-paragrafu 1.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
operatur tan-negozju tal-ikel ikkonċernat 
skond dan bla dewmien żejjed u b’mod 
dimostrabbli sa mhux iżjed tard minn
ħames xhur mid-data tan-notifika skond il-
paragrafu 1.
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Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied iċ-ċertezza legali, l-applikanti (l-operaturi tan-negozju tal-ikel) għandhom ikunu 
informati mill-Kummissjoni bla dewmien żejjed u b'mod dimostrabbli dwar l-oġġezzjonijiet 
mqajma fir-risposta għan-notifika.

Emenda 28

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. Qabel id-data tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 8, 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 skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(3).

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied iċ-ċertezza legali għall-operaturi kummerċjali attivi f’dan is-settur il-
Kummissjoni se jkollha bżonn tistipula kriterji ċari biex tevalwa jekk l-ikel ikunx intuża għall-
kosnum uman fi kwantitajiet sinifikanti fil-Komunità.

Emenda 29

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq,
b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Awtorità, 
tagħmel gwida teknika u għodod ta’ 
għajnuna disponibbli għall-operaturi tan-
negozju ta' l-ikel u b'mod speċjali għal 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għat-
tħejjija u l-preżentazzjoni ta' l-
applikazzjonijiet taħt dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha, b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Awtorità, tikkoopera b’mod 
attiv mal-operaturi tan-negozju tal-ikel u 
b'mod speċjali għal intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju għat-tħejjija u l-preżentazzjoni 
tal-applikazzjonijiet u l-avviżi tagħhom
taħt dan ir-Regolament, u għandha 
tipprovdilhom b'kemm jista’ jkun gwida 
teknika u għodod, inkluża l-għażla li 
jressqu applikazzjoni elettronika 
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uniformi.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu provduti l-gwida teknika u l-għodod għall-operaturi, u dan għandi jkun dmir 
attiv tal-Kummissjoni. Eżempju prattiku ta’ dan jista' jkun applikazzjoni elettronika uniformi 
jew elementi oħrajn tal-e-government li jintużaw is-soltu f’diversi Stati Membri.

Emenda 30

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 10 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ ikel ġdid, 
l-Awtorità għandha: 

Fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ ikel ġdid, 
l-Awtorità għandha b’mod partikulari, fejn 
tqis li jkun xieraq:

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika b’mod formali l-ambitu tal-applikazzjoni tal-artikolu. 

Emenda 31

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbel, fejn xieraq, biex tara jekk l-
ikel huwiex sikur bħal ikel minn kategorija 
ta’ ikel komparabbli li diġà teżisti fis-suq 
Komunitarju jew bħall-ikel li hemm il-
ħsieb li jinbidel bl-ikel ġdid;

(a) tiddetermina jekk l-ikel huwiex sikur 
bħal ikel minn kategorija ta’ ikel 
komparabbli li diġà teżisti fis-suq 
Komunitarju jew bħall-ikel li hemm il-
ħsieb li jinbidel bl-ikel ġdid;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm test iżjed strinġenti tar-rekwiżit li ssir verifika tas-sikurezza ta’ ikel ġdid 
fir-rigward ta’ kategoriji ta’ ikel kumparabbli.
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Emenda 32

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza ta’ l-ikel, u wara l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, rekwiżit għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq. L-
operaturi tan-negozju ta’ l-ikel li jqiegħdu 
l-ikel fis-suq Komunitarju għandhom ikun 
responsabbli mill-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti ta' wara t-tqegħid fis-suq 
speċifikati fid-dħul ta' l-ikel ikkonċernat 
fil-lista Komunitarja ta' ikel ġdid.

1. Il-Kummissjoni tista’ timponi, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza tal-ikel, u wara l-
opinjoni tal-Awtorità, rekwiżit għal 
sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq għal 
perjodu limitat adegwat. Għandu jkun 
possibbli li ssir estensjoni fil-perjodu 
adegwat tas-sorveljanza limitata tal-ikel 
fis-suq f'każi ġġustifikati, għal mhux iżjed 
minn darba, għal perjodu adegwat tas-
sorveljanza limitata. L-operaturi tan-
negozju tal-ikel li jqiegħdu l-ikel fis-suq 
Komunitarju għandhom ikun responsabbli 
mill-implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' wara 
t-tqegħid fis-suq speċifikati fid-dħul tal-
ikel ikkonċernat fil-lista Komunitarja ta' 
ikel ġdid.

Ġustifikazzjoni

L-interferenza fil-funzjonament tas-suq ħieles permezz tas-sorveljanza ta’ ikel ġdid wara li 
jkun tqiegħed fis-suq għandha titqies bħala eċċezzjoni, u fiha nfisha għandha tkun soġġetta 
għal perjodu adegwat u strettament limitat, sabiex l-operaturi ma jiffaċċjawx inċertezzi legali 
dwar il-prodotti tagħhom għal perjodu indefinit.

Emenda 33

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 11 a (ġdid) (f’Kapitolu II)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Grupp Ewropew dwar l-Etika u t-

Teknoloġiji ġodda
Fejn ikun xieraq, rigward mistoqsijiet 
etiċi konnessi max-xjenza u ma' 
teknoloġiji ġodda ta’ importanza rtika 
ewlenija, il-Kummissjoni, b'inizjattiva 
tagħha jew fuq talba ta' Stat Membru, 
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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 tal-
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 tal-involiment tal-esperti u tal-pubbliku ġenerali, l-opinjoni għandha tiġi 
ppubblikata fuq l-Internet.

Emenda 34

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data 
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data ta' l-inklużjoni ta' l-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim ma' l-applikant.

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġjata 
minn tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż 
id-dokument tal-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data 
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma jistgħux 
jintużaw għall-benefiċċju ta' applikazzjoni 
oħra matul il-perjodu ta' ħames snin mid-
data tal-inklużjoni tal-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja mingħajr ma jkun hemm 
ftehim mal-applikant. Fejn evidenza 
xjentifika ġdida u data xjentifika 
proprjetarja li jkunu jgawdu l-protezzjoni 
taħt dan l-Artikolu jkunu fl-istess waqt 
soġġetti għar-regoli dwar il-
kunfidenzjalità taħt ir-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru …/...  tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’... [li tistabbilixxi proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-
ikel, għall-enżimi tal-ikel u għall-ħwawar 
tal-ikel]1, il-Kummissjoni għandha tadatta 
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l-perjodu ta’ kunfidenzjalità b’mod 
proporzjonat mal-perjodu ta’ ħames snin 
għall-ħarsien tal-informazzjoni.
__________________
1 ĠU L ...

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport jispeċifika kif il-ħarsien tad-data personali għandu jikkoeżisti mar-regoli dwar il-
kunfidenzjalità (privata) ta’ tali informazzjoni b’mod konformi mal-Artikolu 12 tar-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, enżimi tal-ikel u ħwawar. Il-kumbinazzjoni ta’ 
perjodu ta’ protezzjoni tad-data flimkien ma' perjodu ta' protezzjoni ta' kunfidenzjalità 
għandha tkun immexxija mill-prinċipju ta' proporzjonalità, li jinkludu t-tisħiħ tal-iskambju 
tal-għarfien xjentifiku u tat-trasparenza tal-informazzjoni għall-konsumaturi (bħal dawk li 
jkollhom allerġiji, eċċ).

Emenda 35

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 7(4) 
tar-Regolament (KE) Nru .../... dwar 
[proċedura komuni], l-aġġornament tal-
listi tal-Komunità b’ikel ġdid, li ma jkunx 
ikel tradizzjonali minn pajjiż terz, għandu 
jiġi deċiż b’mod konformi mal-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 14(2) 
f’każi fejn l-iżvilupp ta’ evidenza 
xjentifika ġdida u ta’ data proprjetarja 
jkun protett b'mod konformi ma’ dan l-
Artikolu. F’dawn il-każi, l-awtorizzazzjoni 
għandha tingħata għall-perjodu speċifikat 
fl-ewwel paragrafu.

(Din l-emenda qabel kienet l–Artikolu 7, paragrafu 3, subparagrafu 1)

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni, li oriġinarjament kienet f’Artikolu 7, hija miktuba f'iżjed dettall.
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Emenda 36

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 12 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fil-każi msemmija fil-paragrafu 1a, 
id-dħul ta’ ikel ġdid fil-lista Komunitarja 
għandu jindika, barra t-tagħrif msemmi 
fil-paragrafu 7(2):
(a) id-data tad-dħul tal-ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja;
(b) il-fatt li d-dħul huwa msejjes fuq 
evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u/jew data proprjetarja protetta skond dan 
l-Artikolu;
(c) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(d) il-fatt li l-ikel ġdid huwa ristrett għat-
tqegħid fis-suq mill-applikant speċifikat 
fil-punt(c), sakemm applikant sussegwenti 
ma jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel bla 
referenza għad-data proprjetarja 
msemmija fil-punt (b).

(Din l-emenda qabel kienet l–Artikolu 7, paragrafu 3, subparagrafu 2, ħlief għall-punt (d))

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni, li oriġinarjament kienet f’Artikolu 7, hija miktuba f'iżjed dettall. Dan 
jipprovdi informazzjoni addizzjonali li għandha tkun ippubblikata fil-lista tal-Komunità.

Emenda 37

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 12 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Qabel l-iskadenza tal-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 1, il-lista tal-Komunità 
għandha tiġi aġġornata ħalli, dejjem jekk 
l-ikel awtorizzat ikun għadu jissodisfa l-
kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-
Regolament, l-indikaturi msemmija 



PE407.801v02-00 26/31 AD\746151MT.doc

MT

f’paragrafu 3 ma jibqgħux inklużi.
Din il-miżura, imfassla biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, għandha tiġi adottata mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(3).

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni, li oriġinarjament kienet f’Artikolu 7, hija miktuba f'iżjed dettall.

Emenda 38

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Adattament tal-ħarsien tad-data

Minkejja l-awtorizzazzjoni ta' ikel ġdid 
skond l-Artikoli 7 u 14 tar-Regolament 
(KE) Nru .../...  [proċedura komuni] u l-
indikazzjoni ta' aspett relatat mas-saħħa 
skond l-Artikoli 17, 18 u 25 tar-
Regolament (KE) Nru 1924/2006, jekk 
ikun hemm il-ħsieb li tinkiseb 
awtorizzazzjoni għal ikel ġdid u aspett ta' 
dan l-ikel relatat mas-saħħa, u jekk il-
ħarsien tad-data jkun ġustifikat skond id-
dispożizzjonijiet taż-żewġ regolamenti u 
dan jintalab mill-applikant, id-dati tal-
awtorizzazzjoni u/jew il-pubblikazzjoni 
tal-awtorizzazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali 
għandhom jaqblu u l-perjodi għall-
ħarsien tad-data għandhom jimxu 
flimkien..

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-premessa 22.
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Emenda 39

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
kollha sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. 
Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet 
sa mhux aktar tard mill-[...] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li tkun 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
kollha sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. 
Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet fi 
żmien 12-il xahar u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li tkun 
taffettwahom.

Ġustifikazzjoni

Billi nistipulaw skadenza għan-notifika (12-il xahar) li fiha l-Istati Membri għandu jħabbru r-
regoli tal-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet għall-ksur ta’ dan ir-regolament, nistgħu nkabbru ċ-
ċertezza legali. Barra minn dan, din l-emenda hija konsistenti mal-perjodu itwal stipulat 
f'artikoli oħrajn għall-adozzjoni ta' arranġamenti ta' implimentazzjoni mill-Kummissjoni 
Ewropea.

Emenda 40

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard mill-[1 ta’ Jannar 2015] u 
fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba, il-
Kummissjoni għandha tibgħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u b'mod partikolari ta’ l-
Artikolu 8, akkumpanjat, fejn xieraq, minn 
kwalunkwe proposti. Ir-rapport u kull 
proposta għandhom ikunu aċċessibbli mill-
pubbliku. 

Mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2013 u fid-dawl tal-esperjenza miksuba, il-
Kummissjoni għandha tibgħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u b'mod partikolari tal-
Artikoli 8 u 12, akkumpanjat, fejn xieraq, 
minn kwalunkwe proposti. Ir-rapport u kull 
proposta għandhom ikunu aċċessibbli mill-
pubbliku.
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-konformità, ikun iżjed xieraq li r-reviżjoni tar-regoalment issir mill-Parlament 
Ewropew matul it-terminu parlamentari li jmiss. Barra minn dan, fir-rigward ta’ l-istrument 
legali l-ġdid għall-protezzjoni tad-dejta skond l-Artikolu 12, jidher xieraq li fir-reviżjoni 
tagħha l-Kummissjoni tiffoka wkoll fuq l-implimentazzjoni tiegħu fl-Istati Membri.

Emenda 41

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament mhux aktar tard mill-
[data] il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-lista Komunitarja billi 
ddaħħal ikel ġdid awtorizzat taħt ir-
Regolament (KE) Nru258/97 f’din il-lista 
Komunitarja, inklużi kwalunkwe 
kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni 
eżistenti, kif xieraq. 

Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament [data] 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-lista 
Komunitarja billi ddaħħal f’din il-lista dak 
l-ikel ġdid li jkun awtorizzat taħt ir-
Regolament (KE) Nru 258/97 u li jkun 
jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament skont l-Artikoli 2 u 3 tiegħu, 
inkluża kwalunkwe kundizzjoni ta' 
awtorizzazzjoni eżistenti kif xieraq. 

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-artikolu 16

Emenda 42

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe talba għat-tqegħid fis-suq 
ta’ ikel ġdid mibgħuta lil Stat Membri taħt 
l-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 258/97 u li għaliha 
ma tteħditx deċiżjoni finali qabel id-data 
ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament
għandha titqies bħala applikazzjoni taħt 
dan ir-Regolament. 

1. F'każijiet fejn ir-rapport ta' 
evalwazzjoni inizzjali li jipprovdi għalih l-
Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 
258/97 ma jkunx ġie mgħoddi lill-
Kummissjoni sa ...+, kwalunkwe talba 
għat-tqegħid fis-suq ta’ ikel ġdid mibgħuta 
lil Stat Membru taħt l-Artikolu 4 ta' dak ir-
Regolament għandha titqies bħala 
applikazzjoni taħt dan ir-Regolament. 
Talbiet oħra ppreżentati skond l-Artikolu 
3(4) u l-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament 
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(KE) Nru 258/97 sa …+ , għandhom jiġu 
pproċessati skond id-dispożizzjonijiet ta' 
dak ir-Regolament.
___________

+ Data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

It-test propost tal-Kummissjoni potenzjalment ipoġġi fi żvantaġġ applikazzjonijiet li għalihom 
evalwazzjoni inizzjali tkun diġà ġiet mgħoddija lill-Kummissjoni, peress li jista' jkun possibbli 
li applikazzjoni bħal din tiġi awtorizzata mingħajr ma l-applikazzjoni tinbagħat lill-EFSA 
għall-evalwazzjoni jekk ma jkun hemm oġġezzjonijiet. L-applikazzjonijiet kollha li għalihom 
rapport ta' evalwazzjoni jkun diġà ġie mgħoddi lill-Kummissjoni għandhom jibqgħu mexjin 
skond il-proċedura definita fir-Regolament 258/97/KE.

Emenda 43

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe miżuri tranżizzjonali xierqa 
għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 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).

imħassar

Ġustifikazzjoni

It-test propost tal-Kummissjoni potenzjalment ipoġġi fi żvantaġġ applikazzjonijiet li għalihom 
evalwazzjoni inizzjali tkun diġà ġiet mgħoddija lill-Kummissjoni, peress li jista' jkun possibbli 
li applikazzjoni bħal din tiġi awtorizzata mingħajr ma l-applikazzjoni tinbagħat lill-EFSA 
għall-evalwazzjoni jekk ma jkun hemm oġġezzjonijiet. L-applikazzjonijiet kollha li għalihom 
rapport ta' evalwazzjoni jkun diġà ġie mgħoddi lill-Kummissjoni għandhom jibqgħu mexjin 
skond il-proċedura definita fir-Regolament 258/97/KE.
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Emenda 44

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika minn sitt xhur wara d-
data tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-
Regolament [data].

Għandu japplika 12-il xahar wara d-data 
tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
[data].

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-validità tar-regolament minn sitt xhur għal 12-il xahar hija meħtieġa sabiex 
tippermetti lill-Kummissjoni li tadotta regoli ta’ implimentazzjoni għall-artikoli individwali, u 
tagħti żmien biżżejjed għat-titjib tal-preparazzjonijiet mill-Istati Membri u mill-operaturi 
f’dan is-settur.
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