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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta' l-ikel (COM(2006)0428 – C6 
0260/2006 – 2006/0145(COD))1

Għażiż,

Permezz ta' ittra tat-28 ta' Frar 2007 inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skond l-
Artikolu 35(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jikkunsidra jekk kinitx valida u korretta l-bażi 
legali tal-proposta tal-Kummissjoni hawn fuq imsemmija.

Il-Kumitat ikkunsidra l-kwistjoni msemmija hawn fuq fil-laqgħa tiegħu li saret fl-20 ta' Marzu 
2007

Ir-rapporteur tal-kumitat ta’ tmexxija, is-Sur Westlund, qed jipproponi li jbiddel il-bażi legali 
tal-proposta mill-Artikolu 95 għall-Artikolu 95 flimkien ma' l-Artikolu 175 tat-Trattat KE.

Il-bażi ġuridika

L-atti kollha tal-Komunità jridu jiġu stabbiliti fuq bażi legali stipulata fit-Trattat (jew f'att 
legali ieħor li huma intenzjonati jiġu implimentati).  Il-bażi legali tiddefinixxi l-kompetenza 
tal-Komunità ratione materiae u tispeċifika kif dik il-kompetenza trid tiġi eżerċitata, b'mod 
partikolari l-istrument(i) leġiżlattiv(i) li jista' jiġi użat(i) u l-proċedura għat-teħid tad-

  
1 Għadha mhux ippublikata fil-ĠU.
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deċiżjonijiet.

Fir-rigward tal-konsegwenzi tal-bażi legali, l-għażla tagħha hija ta' importanza bażika, b'mod 
partikolari għall-Parlament, għax din tiddetermina x'influwenza jista' jkollu l-Parlament fil-
proċess leġiżlattiv.

Skond il-Qorti tal-Ġustizzja, l-għażla tal-bażi legali mhijiex waħda suġġettiva, imma "trid 
tkun ibbażata fuq il-fatturi oġġettivi li huma suġġetti għal reviżjoni ġudizzjarja"1, bħal ma 
huma l-għan u l-kontenut tal-miżura imsemmija2. Barra minn hekk, il-fattur deċiżiv għandu 
jkun l-oġġett ewlieni ta' miżura.3

Skond il-liġi każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, artikolu ġenerali tat-Trattat jikkostitwixxi bażi 
legali suffiċjenti anki jekk il-miżura msemmija tfittex ukoll, b'mod subordinat, biex jintlaħaq 
għan imfittex minn artikolu speċifiku tat-Trattat4.

Madankollu, kieku kellha tittieħed l-opinjoni li l-għanijiet għall-protezzjoni tas-saħħa umana 
u l-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq intern huma marbutin flimkien b'mod li ma jinħallux 
mingħajr ma jkun hemm wieħed minnhom sekondarju u indirett fir-rigward ta' l-oħrajn, tista' 
tiġi kkunsidrata li jkollhom jintużaw iż-żewġ bażijiet legali, sakemm l-istess proċedura għat-
teħid tad-deċiżjonijiet (kodeċiżjoni) hija stipulata fl-Artikoli 95 u 175(1)5. 

Il-kumitat ta’ tmexxija jipproponi li l-Artikolu 1756 flimkien ma' l-Artikolu 957 tat-Trattat KE 

  
1 Il-Każ 45/86 Kummissjoni v. Kunsill [1987] ECR 1439, para. 5.
2 Il-Każ C-300/89 Kummissjoni v. Kunsill [1991] ECR I-287, para. 10.
3 Il-Każ C-377/98 L-Olanda v. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, para. 27.
4 Il-Każ C-377/98 L-Olanda v. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, paragrafi 27-28; Il-Każ C-
491/01 British American Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, paragrafi 93-94.
5 Il-Każ C-165/87 Il-Kummissjoni v. Il-Kunsill [1988] ECR 5545, para. 11.
6 Artikolu 175(1)
1. Il-Kunsill, bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 u wara li kkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni, għandu jiddeċiedi x'azzjoni trid tittieħed mill-Komunità sabiex jintlaħqu l-
objettivi msemmija fl-Artikolu 174.
7 Artikolu 95
1. B’deroga mill-Artikolu 94 u ħlief fejn provdut xort'oħra f’dan it-Trattat, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
għandhom japplikaw għall-kisba ta’ l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 14. Il-Kunsill
għandu, waqt li jaġixxi skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 251 u wara li jikkonsulta
mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, jadotta l-miżuri għall-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati bil-liġi, 
b'regolamenti jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri li għandhom bħala l-għan tagħhom l-istabbiliment u 
l-operazzjoni tas-suq intern.
2. Il-paragrafu 1 m’ għandux japplika għal dispożizzjonijiet fiskali, għal dawk li għandhom x'jaqsmu mal-
moviment liberu ta' persuni u lanqas għal dawk li għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet u l-interessi ta' l-impjegati.
3. Il-Kummissjoni, fil-proposti tagħha kif maħsuba fil-paragrafu 1 li jikkonċerna s-saħħa, s-sikurezza, il-ħarsien 
ta' l-ambjent u l-protezzjoni tal-konsumatur, għandha tieħu bħala bażi ta' protezzjoni fl-għola livell, waqt li 
tikkunsidra partikolarment kull żvilupp ġdid ibbażat fuq fatti xjentifiċi. Fil-kompetenzi rispettivi tagħhom, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom ukoll ifittxu li jilħqu dan l-għan.
4. Jekk, wara l-adozzjoni mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni ta’ miżura ta’ armonizzazzjoni, Stat Membru jħoss 
li jkun meħtieġ li jżomm id-dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-bażi ta’ neċessitajiet maġġuri msemmija fl-
Artikolu 30, jew li għandhom x’jaqsmu mal-ħarsien ta' l-ambjent jew ta' l-ambjent tax-xogħol, dan għandu 
jgħarraf lill-Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet kif ukoll dwar ir-raġunijiet għaliex għandhom jinżammu.
5. Barra minn hekk, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, jekk, wara l-adozzjoni mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni ta' miżura ta' armonizzazzjoni, Stat Membru jqis li jeħtieġ li jdaħħal dispożizzjoniet
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għandu jiġi użat bħala l-bażi legali għall-proposta għal regolament.  L-Artikolu 175(1) 
jirreferi għall-għanijiet ta' l-Artikolu 1741, b'mod partikolari
— Is-salvagwardja, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità ta’ l-ambjent;

— il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem;
— l-użu għaqli u razzjonali tar-riżorsi naturali;
— il-promozzjoni ta’ miżuri fuq livell internazzjonali li jittrattaw problemi ambjentali kemm 
reġjonali kif ukoll globali.

L-għan u l-kontenut tal-proposta għal Regolament u valutazzjoni tal-bażi legali tagħha

L-Artikolu 1 tar-regolament propost jipprovdi dan li ġej "Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
regoli dwar l-addittivi ta’ l-ikel li jintużaw fl-ikel sabiex ikun żgurat il-funzjonament effettiv 
tas-suq intern u livell għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u ta’ protezzjoni għall-
konsumatur.

Għal dawn l-għanijiet, dan ir-Regolament jipprovdi għal: 
(a) Lista Komunitarja ta' l-addittivi ta' l-ikel approvati;

    
nazzjonali bbażati fuq evidenza xjentifika ġdida dwar il-protezzjoni ta' l-ambjent jew ta' l-ambjent tax-xogħol 
minħabba problema speċifika għal dak l-Istat Membru li tinqala' wara l-adozzjoni ta' din il-miżura ta' 
armonizzazzjoni, dan għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet previsti u r-raġunijiet għalihom.
6. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur min-notifika msemmija fil-paragrafi 4 u 5, tapprova jew tiċħad id-
dispożizzjonijiet nazzjonali involuti, wara li tkun ivverifikat jekk humiex jew le mezz ta’ diskriminazzjoni 
arbitrarja jew ta’ restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn Stati Membri u jekk joħolqux jew le ostakolu għall-
funzjonament tas-suq intern.
Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni mill-Kummissjoni matul dan il-perijodu, d-dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija fil-
paragrafi 4 u 5 għandhom ikunu meqjusa bħala li kienu approvati.
Meta ġġustifikata mill-komplessità tal-kwistjoni u fin-nuqqas ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem, il-
Kummissjoni tista' tavża lill-Istat Membru konċernat li t-terminu ta' żmien previst f'dan il-paragrafu jista' 
jiġġedded għal perijodu ieħor ta' mhux iżjed minn sitt xhur.
7. Meta, skond paragrafu 6, Stat Membru hu awtorizzat iżomm fis-seħħ jew idaħħal dispożizzjonijiet
nazzjonali li jidderogaw minn miżura ta' armonizzazzjoni, il-Kummissjoni għandha immedjatament teżamina
jekk tipproponix adattament għal dik il-miżura 
8. Meta Stat Membru jqajjem problema speċifika dwar is-saħħa pubblika f’qasam li kien suġġett minn qabel għal 
miżuri ta’ armonizzazzjoni, dan għandu jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni li għandha immedjatament teżamina 
jekk tipproponix miżuri xierqa lill-Kunsill.
9. B' deroga mill-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 226 u 227, il-Kummissjoni u xi Stat Membru jistgħu jressqu il-
materja direttament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja jekk jikkunsidraw li xi Stat Membru ieħor ikun qiegħed 
jagħmel użu mhux xieraq tal-poteri previsti f’dan l-Artikolu. 
10. Il-miżuri ta' armonizzazzjoni msemmija hawn fuq għandhom, fil-każi xierqa, jinkludu klawsola 
ta'  salvagwardja li tawtorizza lill-Istati Membri li jieħdu, għal raġuni waħda jew aktar, li mhumiex ta' natura 
ekonomika msemmija f'Artikolu 30, miżuri proviżorji soġġetti għall-proċedura tal-kontroll mill-Komunità.

1 Artikolu 174(1)
1. Il-politika tal-Komunità dwar l-ambjent għandha tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu dawn il-miri li ġejjin:
— Is-salvagwardja, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità ta’ l-ambjent;
— il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem;
— l-użu għaqli u razzjonali tar-riżorsi naturali;
— il-promozzjoni ta’ miżuri fuq livell internazzjonali li jittrattaw problemi ambjentali kemm reġjonali kif ukoll 
globali.
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(b) il-kundizzjonijiet ta’ l-użu ta’ l-addittivi ta’ l-ikel f'ikel, f’addittivi ta’ l-ikel u 
f’enzimi ta’ l-ikel;

(c) regoli dwar l-ittikkettjar ta' l-addittivi mibjugħa tali."
Premessi 1 sa 21 huma kif ġej:

(1) Il-moviment liberu ta’ l-ikel tajjeb u bnin huwa aspett essenzjali tas-suq intern u 
jikkontribwixxi b’mod sinifikattiv għas-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini, ta' l-interessi  
soċjali u ekonomiċi  tagħhom.

(2) Jaqbel li jiġi assigurat livell għoli ta’ ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tal-bniedem waqt l-
eżekuzzjoni tal-politika Komunitarja. Dan ir-Regolament jieħu post id-Direttivi u d-
Deċiżjonijiet preċedenti li jikkonċernaw l-addittivi ta’ l-ikel permessi għall-użu fl-ikel, 
bil-ħsieb li jkun żgurat il-funzjonament effettiv tas-suq intern u livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u għall-interessi tal-konsumaturi permezz ta’ 
proċeduri komprensivi u simplifikati.

(3) Dan ir-Regolament jarmonizza l-użu ta' l-addittivi ta' l-ikel fl-ikel fil-Komunità. Dan 
jinkludi l-użu ta' l-addittivi ta' l-ikel fl-ikel koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 
89/398/KEE tat-3 ta' Mejju 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati 
Membri dwar oġġetti ta' l-ikel intenzjonati għal użu ta' nutrimenti partikolari u l-użu ta' 
ċerta kuluri ta' l-ikel għall-immarkar tas-saħħa tal-laħam u għat-tiżjin u l-istampar tal-
bajd. Dan jarmonizza wkoll l-użu ta’ addittivi ta’ l-ikel fl-addittivi ta’ l-ikel u fl-enzimi 
ta’ l-ikel, biex b’hekk ikunu żgurati s-sikurezza u l-kwalità tagħhom u jiġu ffaċilitati l-
ħażna u l-użu tagħhom. L-aħħar kategorija  ma kinitx regolata qabel fuq livell 
Komunitarju.

(4) L-addittivi ta’ l-ikel huma sustanzi li normalment ma jkunux ikkunsmati bħala ikel 
fihom infushom iżda jiġu miżjuda ma’ l-ikel apposta għal raġuni teknoloġika, bħall-
preservazzjoni ta’ l-ikel. Madankollu, sustanzi m’għandhomx jitqiesu bħala addittivi 
ta’ l-ikel meta jintużaw biex jagħtu aroma u/jew togħma. Barra minn hekk, sustanzi 
meqjusa bħala ikel li jistgħu jintużaw għal funzjoni teknoloġika, bħall-klorur tas-sodju 
jew iż-żagħfran għall-kulur u l-enzimi ta’ l-ikel, ukoll m’għandhomx jaqgħu fl-ambitu 
ta’ dan ir-Regolament. Fl-aħħarnett, fejn jikkonċerna l-enzimi ta’ l-ikel, dawn huma 
koperti bir-Regolament (Nru) …[dwar l-enzimi ta’ l-ikel] , li jeskludi l-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament.

(5) Is-sustanzi li ma jiġux ikkunsmati bħala ikel fihom infushom iżda jintużaw apposta fl-
ipproċessar ta’ l-ikel, li jibqgħu biss bħala residwi fl-ikel finali u li ma jkollhomx effett 
teknoloġiku fil-prodott finali (għajnuniet għall-ipproċessar), m’għandhomx ikunu 
koperti b’dan ir-Regolament.

(6) L-addittivi ta’ l-ikel għandhom jiġu approvati w użati biss jekk jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-addittivi ta’ l-ikel iridu jkunu mingħajr periklu meta 
jintużaw, irid ikun hemm ħtieġa teknoloġika għall-użu tagħhom, l-użu tagħhom ma 
jridx jiżgwida lill-konsumatur, u l-użu tagħhom irid ikun ta’ benefiċċju għall-
konsumatur. 

(7) L-addittivi ta’ l-ikel jridu dejjem jikkonformaw ma’ l-ispeċifikazzjonijiet approvati. L-
ispeċifikazzjoni għandha tinkludi informazzjoni biex ikun identifikat b’mod adegwat 
l-addittiv ta’ l-ikel, inkluża l-oriġini, u li jkunu deskritti l-kriterji aċċettabbli tal-purità. 
L-ispeċifikazzjonijiet żviluppati qabel għall-addittivi ta’ l-ikel fid-Direttiva tal-



AL\659463MT.doc PE 386.576v01-005/8AL\659463MT.doc

MT

Kummissjoni 95/31/KE tal-5 ta’ Lulju 1995 li tistabbilixxi l-kriterji speċifiċi tal-purità 
ta' sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f'oġġetti ta' l-ikel, fid-Direttiva tal-Kummissjoni 
95/45/KE tas-26 ta’ Lulju 1995 li tistabbilixxi l-kriterji speċifiċi tal-purità li 
jikkonċernaw il-kuluri li jintużaw fl-oġġetti ta’ l-ikel u fid-Direttiva tal-Kummissjoni 
96/77/KE tat-2 ta’ Diċembru 1996 li tispeċifika l-kriterji tal-purità rigward l-addittivi 
ta’ l-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu ħlewwa, għandhom jinżammu 
sakemm l-addittivi korrispondenti jiġu inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament. 
Meta jsir dan, l-ispeċifikazzjonijiet li huma relatati ma’ addittivi bħal dawn għandhom 
ikunu stabbiliti f’Regolament. Dawk l-ispeċifikazzjonijiet għandhom jirrelataw 
direttament ma’ l-addittivi li jiġu inklużi fil-listi Komunitarji fl-Annessi għal dan ir-
Regolament. Madankollu, meta jitqiesu l-karattru u s-sustanza komplessi ta’ 
speċifikazzjonijiet bħal dawn, għal skop ta’ ċarezza, m’għandhomx jiġu integrati bħala 
tali f’dawk il-listi Komunitarji iżda għandhom jiġu stabbiliti f’Regolament jew 
f’Regolamenti separati.

(8) Uħud mill-addittivi ta’ l-ikel huma permessi għal użi speċifiċi għal ċerta prattika u 
ċerti proċessi enoloġiċi awtorizzati. L-użu ta’ addittivi ta’ l-ikel bħal dawn għandu 
jikkonforma ma’ dan ir-Regolament u mad-dispożizzjonijiet speċifiċi li ġew stabbiliti 
fil-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti. 

(9) Biex tkun żgurata l-uniformità, il-valutazzjoni tar-riskju u l-approvazzjoni ta’ l-
addittivi ta’ l-ikel għandhom isiru skond il-proċedura li ġiet stabbilita fir-Regolament 
(KE) Nru […] li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi ta’ 
l-ikel, għall-enzimi ta’ l-ikel u għas-sustanzi li jagħtu t-togħma lill-ikel. 

(10) Skond ir-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’ sikurezza ta’ l-ikel, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza fl-Ikel (‘l-
Awtorità’), għandha tkun ikkonsultata dwar kwistjonijiet li jistgħu jaffettwaw is-saħħa 
pubblika.

(11) Addittiv ta’ l-ikel li jaqa’ fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat 
ġenetikament għandu jkun awtorizzat taħt dak ir-Regolament qabel ma jiġi approvat 
taħt dan ir-Regolament.

(12) Addittiv ta’ l-ikel li diġà kien approvat taħt dan ir-Regolament li jitħejja b’metodi ta’ 
produzzjoni jew b’materjali tal-bidu li huma differenti b’mod sinifikanti minn dawk li 
huma inklużi fl-valutazzjoni tar-riskju ta’ l-Awtorità, jew li huma differenti minn 
dawk koperti mill-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti, għandu jiġi sottomess għall-
valutazzjoni mill-Awtorità għal valutazzjoni b’enfażi fuq l-ispeċifikazzjonijiet.  
Metodi ta’ produzzjoni jew materjali tal-bidu li huma differenti b’mod sinifikanti 
jistgħu jfissru bidla fil-metodu tal-produzzjoni, mill-estrazzjoni minn pjanta sal-
produzzjoni bil-fermentazzjoni billi jintuża mikroorganiżmu jew modifikazzjoni 
ġenetika tal-mikroorganiżmu oriġinali.

(13) L-addittivi ta’ l-ikel għandhom jinżammu taħt osservazzjoni kontinwa u jridu jkunu 
valutati mill-ġdid kull meta jkun meħtieġ fid-dawl tal-kundizzjonijiet ta’ l-użu li 
jinbidlu u ta’ informazzjoni xjentifika ġdida.
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(14) L-Istati Membri li żammew il-projbizzjonijiet fuq l-użu ta’ ċerti addittivi f’ċerta ikel 
speċifiku li jitqies bħala tradizzjonali u li jiġi prodott fit-territorju tagħhom għandhom 
jingħataw il-permess li jkomplu japplikaw dawk il-projbizzjonijiet.  Barra dan, dwar 
prodotti bħall-‘Feta’ jew bħas-‘Salame cacciatore’, ir-Regolament preżenti huwa 
mingħajr preġudizzju għal regoli aktar restrittivi li huma marbuta ma’ l-użu ta’ ċerti 
denominazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 ta’ l-14 ta’ 
Lulju 1992 dwar il-protezzjoni ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta’ 
l-oriġini tal-prodotti agrikoli u l-prodotti ta’ l-ikel u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2082/92 ta’ l-14 ta’ Lulju 1992 dwar ċertifikati ta’ karattru speċifiku għall-
prodotti agrikoli u l-prodotti ta’ l-ikel. 

(15) L-addittivi ta’ l-ikel jibqgħu soġġetti għall-obbligi ġenerali ta’ l-ittikkettjar kif provdut 
fid-Direttiva 2000/13/KE u, skond kif ikun il-każ, fir-Regolamenti (KE) Nri 
1829/2003 u 1830/2003. Barra minn hekk, f’dan ir-Regolament għandhom ikunu 
inklużi d-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-ittikkettjar ta’ l-addittivi ta’ l-ikel mibjugħa 
bħala tali lill-manifattur jew lill-konsumatur finali.

(16) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati fi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq 
il-Kummissjoni. 

(17) Biex tkun żviluppata u aġġornata l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-addittivi ta’ l-ikel 
b’mod proporzjonat u effettiv, huwa neċessarju li tinġabar id-dejta, tinqasam l-
informazzjoni u jkun koordinat ix-xogħol bejn l-Istati Membri.  Għal dak l-iskop, jista’ 
jkun utli li jsiru studji li jindirizzaw kwistjonijiet speċifiċi biex jiġi ffaċilitat il-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Ikun xieraq li bħala parti mill-proċedura baġitarja tagħha l-
Komunità tkun tista’ tiffinanzja studji bħal dawn.  Il-finanzjament ta’ miżuri bħal 
dawn huwa kopert mir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-
verifika tal-konformità mal-liġi ta' l-għalf u l-ikel, mas-saħħa ta' l-annimali u mar-
regoli dwar il-welfare ta' l-annimali u għalhekk il-bażi legali għall-finanzjament tal-
miżuri ta’ hawn fuq se tkun ir-Regolament (KE) Nru 882/2004.

(18) L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli uffiċjali biex jinfurzaw il-konformità ma’ 
dan ir-Regolament skond ir-Regolament (KE) Nru 882/2004. 

(19) (...).
(20) Wara l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni, mgħejuna mill-Kumitat 

Permanenti tal-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali, għandha tirrevedi l-
awtorizzazzjonijiet eżistenti kollha għall-kriterji, għajr is-sigurtà, bħalma huma l-
konsum, il-ħtieġa teknoloġika u l-potenzjal li jiżgwida lill-konsumatur. L-addittivi ta’ 
l-ikel kollha li jkunu se jkomplu jiġu awtorizzati fil-Komunità għandhom jiġu trasferiti 
għal-listi Komunitarji fl-Annessi II u III għal dan ir-Regolament. L-Anness III għal 
dan ir-Regolament għandu jkun komplut bl-addittivi ta’ l-ikel l-oħra li jintużaw fl-
addittivi ta’ l-ikel u fl-enzimi ta’ l-ikel flimkien mal-kundizzjonijiet ta’ l-użu tagħhom 
skond ir-Regolament (KE) Nru […] li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
komuni għall-addittivi ta’ l-ikel, għall-enzimi ta’ l-ikel u għas-sustanzi li jagħtu t-
togħma lill-ikel. Biex ikun hemm perijodu tranżitorju xieraq, id-dispożizzjonijiet fl-



AL\659463MT.doc PE 386.576v01-007/8AL\659463MT.doc

MT

Anness III, għajr għad-dispożizzjonijiet dwar il-ġarriera għall-addittivi ta’ l-ikel, 
m’għandhomx japplikaw sa [1.1.2011].

(21) Mingħajr preġudizzju għar-riżultat ta’ dik ir-reviżjoni, fi żmien sena wara l-adozzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi programm ta’ 
valutazzjoni għall-Awtorità biex tkun ivvalutata mill-ġdid is-sikurezza ta’ l-addittivi 
ta’ l-ikel li kienu approvati diġà fil-Komunità. Dak il-programm għandu jiddefinixxi l-
ħtiġiet u l-ordni tal-prijoritajiet li fuqhom ser ikunu eżaminati l-addittivi ta’ l-ikel 
approvati. 

Il-Kummissjoni tiġbor il-kontenut tar-regolament propost kif ġej:
Il-ħolqien ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta’ l-ikel li 
jistabbilixxi l-prinċipji għall-użu ta’ l-addittivi ta’ l-ikel u li jistabbilixxi l-lista pożittiva tas-
sustanzi li jistgħu jintużaw bħala addittivi ta’ l-ikel.

Ir-revoka tad-Direttiva tal-Kunsill 89/107/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati 
Membri li jirrigwardaw l-addittivi ta’ l-ikel awtorizzati għall-użu fl-oġġetti ta’ l-ikel maħsuba 
għall-konsum mill-bniedem, tad-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/35/KE 
dwar is-sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti ta’ l-ikel, 94/36/KE dwar il-kuluri għall-
użu f’oġġetti ta’ l-ikel u 95/2/KE dwar l-addittivi ta’ l-ikel għajr kuluri u sustanzi li jagħtu 
ħlewwa, u tad-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru. 292/97/KE dwar iż-
żamma tal-liġijiet nazzjonali li jipprojbixxu l-użu ta’ ċerti addittivi fil-produzzjoni ta’ ċerti 
oġġetti ta’ l-ikel speċifiċi.

Hu nnutat li l-memorandum ta' spjega tal-Kummissjoni ma jipprovdi l-ebda ġustifikazzjoni 
għar-rikors għall-Artikolu 95 waħdu bħala bażi legali. 

Valutazzjoni

Fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-proposta għal regolament u partikolarment il-premessi 
elenkati in extenso hawn fuq, hu kkunsidrat li l-għanijiet  għall-protezzjoni tas-saħħa umana u 
l-istabbiliment u t-tħaddim tas-suq intern huma marbutin flimkien b'mod li ma jinħallux 
mingħajr ma jkun hemm wieħed minnhom sekondarju u indirett fir-rigward ta' l-ieħor.  L-
għanijiet tal-proposta flimkien mal-protezzjoni tas-saħħa umana u t-tħaddim tas-suq intern 
jidhru bilanċjati ndaqs. Huwa għalhekk ikkunsidrat li l-bażi legali għandhom ikunu l-Artikolu 
95 u l-Artikolu 175 tat-Trattat tal-KE.

Konklużjoni

Fil-laqgħa tiegħu ta' l-20 ta' Marzu 2007 il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda skond 
dan, b'mod unanimu1, li jirrakkomandalek li l-bażi legali tal-proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta’ l-ikel għandhom ikunu l-Artikolu 95 u l-
Artikolu 175 tat-Trattat tal-KE.

  
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Giuseppe Gargani (chairperson), Cristian Dumitrescu 
(viċi-chairperson), Rainer Wieland (viċi-chairperson), Francesco Enrico Speroni (viċi-chairperson), Sharon 
Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, 
Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele 
Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.
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Dejjem tiegħek,

Giuseppe Gargani


