
AM\658345MT.doc PE 386.368v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

15.3.2007 PE 386.368v02-00

EMENDI 27-62

Abbozz ta’ rapport (PE 384.475v01-00)
Åsa Westlund
Proċedura ta’ awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta’ l-ikel

Proposta għal regolament (COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Åsa Westlund

Emenda 27
Premessa 7 a (ġdida)

(7a) Il-kriterji stipulati għal awtorizzazzjoni 
fir-Regolamenti (KE) Nru XXX/2006, (KE) 
Nru YYY/2006 u (KE) Nru ZZZ/2006 
għandhom jiġu ssodisfati wkoll skond dan 
ir-Regolament.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa ċar iżda m'huwiex stipulat b'mod speċifiku fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda mressqa minn David Martin and Åsa Westlund

Emenda 28
Premessa 9
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Skond il-qafas ta’ l-evalwazzjoni tar-riskji 
fil-qasam tas-sikurezza ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel 
iffissat mir-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 , it-tqegħid 
fis-suq tas-sustanzi m’għandux jiġi 
awtorizzat ħlief wara evalwazzjoni 
xjentifika, fl-għola livell possibbli, tar-riskji 
li dawn jippreżentaw għas-saħħa tal-
bniedem. Din l-evalwazzjoni, li trid titwettaq 
taħt ir-responsabbiltà ta’ l-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sikurezza fl-Ikel (minn issa ’l 
quddiem “l-Awtorità”), trid tiġi segwita 
minn deċiżjoni dwar il-ġestjoni tar-riskji li 
tittieħed mill-Kummissjoni, fil-qafas ta’ 
proċedura regolamentari li tassigura 
kooperazzjoni stretta bejn il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri.

Skond il-qafas ta’ l-evalwazzjoni tar-riskji 
fil-qasam tas-sikurezza ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel 
iffissat mir-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, it-
tqegħid fis-suq tas-sustanzi m’għandux jiġi 
awtorizzat ħlief wara evalwazzjoni xjentifika 
indipendenti, fl-għola livell possibbli, tar-
riskji li dawn jippreżentaw għas-saħħa tal-
bniedem. Din l-evalwazzjoni, li trid titwettaq 
taħt ir-responsabbiltà ta’ l-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn issa ’l quddiem 
“l-Awtorità”), trid tiġi segwita minn 
deċiżjoni dwar il-ġestjoni tar-riskji li 
tittieħed mill-Kummissjoni, fil-qafas ta’ 
proċedura regolamentari li tassigura 
kooperazzjoni stretta bejn il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri.

Or. en

Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 29
Premessa 10

(10) Huwa rrikonoxxut li l-evalwazzjoni 
xjentifika tar-riskji ma tistax, f’ċerti każi,
tipprovdi waħedha l-informazzjoni kollha li 
fuqha trid tiġi bbażata deċiżjoni ta’ ġestjoni 
tar-riskji, u li fatturi oħra leġittimi u 
pertinenti għall-kwistjoni li qed tiġi 
eżaminata jistgħu jiġu kkunsidrati.

(10) Huwa rrikonoxxut li l-evalwazzjoni 
xjentifika tar-riskji ma tistax tipprovdi 
waħidha l-informazzjoni kollha li fuqha trid 
tiġi bbażata deċiżjoni ta’ ġestjoni tar-riskji, u 
li fatturi oħra leġittimi u pertinenti għall-
kwistjoni li qed tiġi eżaminata għandhom
jiġu kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fatturi leġittimi oħra relevanti għall-kwistjoni - it-tħassib dwar sikurezza relatat mas-saħħa 
tal-konsumatur, il-bżonn teknoloġiku raġonevoli, u l-benefiċċji u l-iżvantaġġi għall-
konsumatur - għandhom jiġu kkunsidrati fil-każijiet kollha.
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Emenda mressqa minn David Martin and Åsa Westlund

Emenda 30
Premessa 13

(13) Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
uniformi tas-sustanzi trid tissodisfa l-
esiġenzi ta’ trasparenza u ta’ l-informazzjoni 
tal-pubbliku filwaqt li tiggarantixxi d-dritt 
għall-kunfidenzjalità ta’ ċerta informazzjoni 
għal min jagħmel it-talba.

13) Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
uniformi tas-sustanzi trid tissodisfa l-
esiġenzi ta’ trasparenza u ta’ l-informazzjoni 
tal-pubbliku filwaqt li tiggarantixxi d-dritt 
għall-kunfidenzjalità ta’ ċerta informazzjoni 
għal min jagħmel it-talba, f'każijiet xierqa u 
għal raġunijiet iddikjarati.

Or. en

Emenda mressqa minn David Martin and Åsa Westlund

Emenda 31
Premessa 16

(16) Fl-interess ta’ l-effikaċja u s-
simplifikazzjoni leġiżlattiva, jaqbel li fi 
żmien medju tiġi eżaminata l-opportunità li 
jinfirex il-qasam ta’ l-applikazzjoni tal-
proċedura uniformi għal regolamenti 
eżistenti oħra fil-qasam ta’ l-ikel.

(16) Fl-interess ta’ l-effikaċja u s-
simplifikazzjoni leġiżlattiva, jaqbel li fi 
żmien medju, filwaqt li ssir konsultazzjoni 
tal-partijiet interessati kollha,tiġi eżaminata
l-opportunità li jinfirex il-qasam ta’ l-
applikazzjoni tal-proċedura uniformi għal 
regolamenti eżistenti oħra fil-qasam ta’ l-
ikel.

Or. en

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 32
Premessa 18
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(18) Jistgħu jiġu stabbiliti l-miżuri neċessarji 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament skond id-Deċiżjoni 
1999/468/KE tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 
1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju 
tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti 
fuq il-Kummissjoni9.

9 OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

(18) Jistgħu jiġu stabbiliti l-miżuri neċessarji 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament skond id-Deċiżjoni 
1999/468/KE tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 
1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju 
tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti 
fuq il-Kummissjoni9. Il-Kummissjoni 
għandha, kif ikun xieraq, tikkonsulta mal-
partijiet interessati, fil-preparazzjoni tal-
miżuri biex jiġu preżentati quddiem il-
Kumitat imsemmi fid-Deċiżjoni ta' hawn 
fuq.
9  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif 
emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 
22.7.2006, p. 11).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi biex tkun tista' ssir konsultazzjoni informali mal-partijiet interessati 
qabel kwalunkwe deċiżjoni fis-SCoFCAH għandhom jiġu inklużi sabiex jiġu żgurati t-
trasparenza u l-onestà massimi.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter u Bart Staes

Emenda 33
Artikolu 1, paragrafu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi proċedura 
ta’ evalwazzjoni u ta’ awtorizzazzjoni 
uniformi (minn issa ’l quddiem il-
“proċedura uniformi”) ta’ l-addittivi ta’ l-
ikel, ta’ l-enżimi ta’ l-ikel, tal-ħwawar ta’ l-
ikel u ta’ sorsi ta’ ħwawar ta’ l-ikel utilizzati 
jew maħsuba biex jintużaw fl-ikel jew fuq l-
ikel (minn issa ’l quddiem is-“sustanzi”), li 
tikkontribwixxi għall-moviment liberu ta’ 
dawn is-sustanzi fil-Komunità.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi proċedura 
ta’ evalwazzjoni u ta’ awtorizzazzjoni 
uniformi (minn issa ’l quddiem il-
“proċedura uniformi”) ta’ l-addittivi ta’ l-
ikel, ta’ l-enżimi ta’ l-ikel, tal-ħwawar ta’ l-
ikel u ta’ sorsi ta’ ħwawar ta’ l-ikel utilizzati 
jew maħsuba biex jintużaw fl-ikel jew fuq l-
ikel (minn issa ’l quddiem is-“sustanzi”), li 
tikkontribwixxi għal ħarsien tal-konumatur 
u saħħa pubblika aħjar fil-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tar-regolament għandu jkun li jiżgura livell għoli ta' saħħa pubblika u ħarsien tal-
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konsumatur madwar il-Komunità.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 34
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Dan ir-Regolament m'għandux japplika 
għal prodotti permessi taħt ir-regolament 
(KE) Nru 2065/2003 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' 
Novembru 2003 dwar it-taħwir bl-
affumikazzjoni użat jew intiż għall-użu fi 
jew fuq l-ikel1. 

1ĠU L 309, 26.11.2003, p. 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-taħwir bl-affumikazzjoni huwa kkontrollat b'mod adegwat u xieraq bir-Regolament (KE) 
Nru 2065/2003. Il-fatt li qed jiġu eżentati b'mod espliċitu minn dan ir-regolament jippermetti 
leġiżlazzjoni aktar ċara.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter u Bart Staes

Emenda 35
Artikolu 2, paragrafu 1

1. Fil-qafas ta’ kull leġiżlazzjoni settorjali 
ta’ l-ikel, is-sustanzi li hu awtorizzat it-
tqegħid tagħhom fis-suq fil-Komunità jidhru 
fuq lista li l-kontenut tagħha huwa 
ddeterminat mil-leġiżlazzjoni msemmija 
(minn issa ’l qudiem il-“lista Komunitarja”). 
Il-lista Komunitarja hija aġġornata mill-
Kummissjoni. Din hija ppubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

1. Fil-qafas ta’ kull leġiżlazzjoni settorjali 
ta’ l-ikel, is-sustanzi li hu awtorizzat it-
tqegħid tagħhom fis-suq fil-Komunità jidhru 
fuq lista li l-kontenut tagħha huwa 
ddeterminat mil-leġiżlazzjoni msemmija 
(minn issa ’l qudiem il-“lista Komunitarja”). 
Il-lista Komunitarja għandha tiġi aġġornata 
b'regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill. Din għandha tiġi ppubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-modifiki u aġġornamenti tal-lista Komunitarja kienu suġġett għal dibattiti 
kontroversjali kemm fil-Parlament Ewropew u kif ukoll fil-Kunsill. Għalkemm ta' sikwiet 
jistgħu jintlaħqu ftehimiet fl-ewwel qari, id-deċiżjoni m'għandiex titħalla f'idejn il-
Kummissjoni u l-proċedura ta' kumitoloġija tagħha.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 36
Artikolu 2, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Sustanzi awtorizzati fuq il-lista 
Komunitarja jistgħu jintużaw mill-
operaturi kollha tan-negozju ta' l-ikel 
suġġetti għall-kundizzjonijiet applikabbli 
għalihom, sakemm l-użu tagħhom 
m'huwiex restritt skond l-Artikolu 12(6)(a).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' sustanza fuq il-lista Komunitarja teħtieġ studji tossikoloġiċi estensivi. Wieħed 
jifhem li manifatturi responsabbli li jwettqu dawn l-istudji, u li fil-proċess jagħmlu impenn 
finanzjarju kbir, huma ħerqana biex jibbenefikaw, ta' l-inqas għal ċertu ammont ta' żmien, 
mill-vantaġġi assoċjati ma' l-awtorizzazzjoni (ara l-Emenda 60 imressqa minn Horst 
Schnellhardt).

Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 37
Artikolu 9, paragrafu 2, subparagrafu 2

Madankollu, għall-aġġornamenti maħsuba 
fl-Artikolu 2, paragrafu 2, fil-punti b) u c), 
il-Kummissjoni ma tiġborx il-parir ta’ l-
Awtorità ħlief jekk dawn l-aġġornamenti 
huma suxxettibli li jkollhom effett fuq is-
saħħa pubblika.

Madankollu, għall-aġġornamenti maħsuba 
fl-Artikolu 2, paragrafu 2, fil-punti b) u c), 
il-Kummissjoni m'għandiex tiġbor il-parir 
ta’ l-Awtorità ħlief jekk dawn l-
aġġornamenti huma suxxettibli li jkollhom 
effett fuq is-saħħa tal-bniedem.

Or. en
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Amendment mressqa minn Åsa Westlund

Emenda 38
Artikolu 3, paragrafi 3 u 4

3. Il-proċedura uniformi tintlaħaq permezz 
ta’ l-adozzjoni ta’ Regolament mill-
Kummissjoni li jwassal għall-aġġornament, 
skond l-Artikolu 7.

3. Il-proċedura uniformi tintlaħaq permezz 
ta’ l-adozzjoni ta’ Regolament mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill li 
jwassal għall-aġġornament. 

4. B’deroga mill-paragrafu 3, il-
Kummissjoni tista’ ttemm il-proċedura 
uniformi u tirrifjuta li tipproċedi għall-
aġġornament maħsub, f’kull stadju tal-
proċedura, jekk din tqis li aġġornament bħal 
dak mhux ġustifikat. Hija tibqa’ tikkunsidra, 
jekk ikun il-każ, l-opinjoni ta’ l-Awtorità, 
kull dispożizzjoni pertinenti tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata. 

4. B’deroga mill-paragrafu 3, il-
Kummissjoni tista’ ttemm il-proċedura 
uniformi u tirrifjuta li tipproċedi għall-
aġġornament maħsub, f’kull stadju tal-
proċedura, sakemm tiġi preżentata proposta 
għal-regolament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, jekk din tqis li aġġornament 
bħal dak mhux ġustifikat. Hija tibqa’ 
tikkunsidra, jekk ikun il-każ, l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, kull dispożizzjoni pertinenti tal-
liġi Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata. 

F’dan il-każ, jekk ikun hemm bżonn, il-
Kummissjoni tinforma direttament lil min 
qed jagħmel it-talba, filwaqt li fl-ittra tagħha 
tindika r-raġunijiet li għalihom hi taħseb li 
aġġornament m’huwiex ġustifikat.

F'dan il-każ, jekk ikun hemm bżonn, il-
Kummissjoni għandha tinforma direttament 
lil min qed jagħmel it-talba, filwaqt li fl-ittra 
tagħha tindika r-raġunijiet li għalihom hi 
taħseb li aġġornament m’huwiex ġustifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura uniformi għandha tkun ibbażata fuq kodeċiżjoni. Il-modifiki u l-aġġornamenti 
tal-lista Komunitarja ta' sikwiet kienu suġġetti għal dibattiti kontroversjali kemm fil-
Parlament Ewropew u kif ukoll fil-Kunsill, għalhekk m'għandux jitħalla f'idejn il-Kummissjoni 
u l-proċedura ta' kumitoloġija tagħha.

Emenda mressqa minn Carl Schlyter u Bart Staes

Emenda 39
Artikolu 3, paragrafu 3

3. Il-proċedura uniformi tintlaħaq permezz 
ta’ l-adozzjoni ta’ Regolament mill-
Kummissjoni li jwassal għall-aġġornament, 

3. Il-proċedura uniformi tintlaħaq permezz 
ta’ l-adozzjoni mill-Kummissjoni ta’ 
proposta leġiżlattiva għal regolament tal-
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skond l-Artikolu 7. Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
timplimenta l-aġġornament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-modifiki u l-aġġornamenti tal-lista Komunitarja kienu suġġetti għal 
dibattiti kontroversjali kemm fil-Parlament Ewropew u kif ukoll fil-Kunsill. Għalkemm ta' 
sikwiet jistgħu jintlaħqu ftehimiet fl-ewwel qari, id-deċiżjoni m'għandiex titħalla f'idejn il-
Kummissjoni u l-proċedura ta' kumitoloġija tagħha. 

Emenda mressqa minn Carl Schlyter u Bart Staes

Emenda 40
Artikolu 4, paragrafu 1

1. Meta jkollha talba li l-għan tagħha huwa 
l-aġġornament tal-lista Komunitarja, il-
Kummissjoni:
a) tagħti dikjarazzjoni bil-miktub li t-talba 
intlaqgħet, indirizzata lil min qed jagħmel it-
talba fi żmien erbatax-il jum tax-xogħol 
wara li tirċeviha;
b)jekk ikun il-każ, tikkomunika t-talba lill-
Awtorità u tressaq quddiemha talba għal 
opinjoni.

Il-Kummissjoni għandha tagħti aċċess għat-
talba lill-Istati Membri.

1. Meta jkollha talba li l-għan tagħha huwa 
l-aġġornament tal-lista Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha:
a) tagħti dikjarazzjoni bil-miktub li t-talba 
intlaqgħet, indirizzata lil min qed jagħmel it-
talba fi żmien erbatax-il jum tax-xogħol 
wara li tirċeviha;
b) tikkomunika t-talba lill-Awtorità u tressaq 
quddiemha talba għal opinjoni.
Il-Kummissjoni għandha tagħti aċċess għat-
talba lill-Parlament Ewropew u lill-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-modifiki u l-aġġornamenti tal-lista Komunitarja kienu suġġett għal 
dibattiti kontroversjali kemm fil-Parlament Ewropew u kif ukoll fil-Kunsill. Għalkemm ta' 
sikwiet jistgħu jintlaħqu ftehimiet fl-ewwel qari, id-deċiżjoni m'għandiex titħalla f'idejn il-
Kummissjoni u l-proċedura ta' kumitoloġija tagħha. 
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Emenda mressqa minn David Martin

Emenda 41
Artikolu 4

1. Meta jkollha talba li l-għan tagħha huwa 
l-aġġornament tal-lista Komunitarja, il-
Kummissjoni:

a) tagħti dikjarazzjoni bil-miktub li t-talba 
intlaqgħet, indirizzata lil min qed jagħmel it-
talba fi żmien erbatax-il jum tax-xogħol 
wara li tirċeviha;

b) jekk ikun il-każ, tikkomunika t-talba lill-
Awtorità u tressaq quddiemha talba għal 
opinjoni.
Il-Kummissjoni għandha tagħti aċċess għat-
talba lill-Istati Membri.
2. Meta tibda l-proċedura fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, il-Kummissjoni tinforma b’dan 
lill-Istati Membri u jekk ikun il-każ, tressaq 
talba għal opinjoni quddiem l-Awtorità.

1. Meta jkollha talba li l-għan tagħha huwa 
l-aġġornament tal-lista Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha:

a) tagħti dikjarazzjoni bil-miktub li t-talba 
intlaqgħet, indirizzata lil min qed jagħmel it-
talba fi żmien erbatax-il jum tax-xogħol 
wara li tirċeviha;

b) jekk ikun il-każ, tikkomunika t-talba lill-
Awtorità u tressaq quddiemha talba għal 
opinjoni.
Il-Kummissjoni għandha tagħti aċċess għat-
talba lill-Istati Membri u lill-partijiet 
interessati.
2. Meta tibda l-proċedura fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, il-Kummissjoni għandha
tinforma b’dan lill-Istati Membri u lill-
partijiet interessati u, jekk ikun il-każ, 
tressaq talba għal opinjoni quddiem l-
Awtorità.

Or. en

Emenda mressqa minn Carl Schlyter and Bart Staes

Emenda 42
Artikolu 6, paragrafu 1

1. Meta jkun hemm raġuni xierqa biex l-
Awtorità titlob informazzjoni 
komplementari mingħand min qed jagħmel 
it-talba, iż-żmien maħsub fl-Artikolu 5, 
paragrafu 1 jista’ jiġi estiż. Wara 
konsultazzjoni ma’ min qed jagħmel it-talba, 
l-Awtorità għandha tiffissa żmien li fih din l-
informazzjoni tista’ tingħata u tinforma lill-
Kummissjoni biż-żmien supplementari 
neċessarju. Jekk il-Kummissjoni ma 
toġġezzjonax fi żmien tmint ijiem tax-
xogħol wara l-għoti ta’ l-informazzjoni mill-
Awtorità, iż-żmien maħsub fl-Artikolu 5, 

1. Meta l-Awtorità titlob informazzjoni 
komplementari mingħand min qed jagħmel 
it-talba, iż-żmien maħsub fl-Artikolu 5, 
paragrafu 1, jista’ jiġi estiż. Wara 
konsultazzjoni ma’ min qed jagħmel it-talba, 
l-Awtorità għandha tiffissa żmien li fih din 
l-informazzjoni tista’ tingħata u tinforma 
lill-Kummissjoni biż-żmien supplementari 
neċessarju. Jekk il-Kummissjoni ma 
toġġezzjonax fi żmien tmint ijiem tax-
xogħol wara l-għoti ta’ l-informazzjoni mill-
Awtorità, iż-żmien maħsub fl-Artikolu 5, 
paragrafu 1, jiżdied awtomatikament biż-
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paragrafu 1, jiżdied awtomatikament biż-
żmien supplementari. 

żmien supplementari. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-applikazzjoni ma tipprovdix id-dejta kollha li l-Awtorità għandha bżonn biex tevalwa r-
riskju ta' sustanza partikulari, il-perjodu disponibbli għandu jiġi estiż sabiex tkun tista' ssir 
evalwazzjoni serja tar-riskju.

Emenda mressqa minn Åsa Westlund

Emenda 43
Artikolu 7

Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni tippreżenta lill-
kumitat imsemmi f l-Artikolu 14, paragrafu 
1, abbozz ta’ Regolament li jaġġorna l-lista 
Komunitarja, filwaqt li tikkunsidra l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, id-dispożizzjonijiet 
kollha pertinenti tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata.

Meta l-abbozz tar-Regolament m’huwiex 
konformi għall-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni tipprovdi spjegazzjoni għal din 
id-diverġenza.

Ir-Regolament jiġi adottat skond il-
proċedura maħsuba fl-Artikolu 14, 
paragrafu 2.

Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni għandha
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kummissjoni, proposta għal Regolament li 
taġġorna l-lista Komunitarja, filwaqt li 
tikkunsidra l-opinjoni ta’ l-Awtorità, id-
dispożizzjonijiet kollha pertinenti tal-liġi
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata.

Meta l-proposta għal-Regolament ma tkunx 
konformi ma' l-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għal din id-diverġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-modifiki ul- aġġornamenti tal-lista Komunitarja kienu suġġett għal 
dibattiti kontroversjali kemm fil-Parlament Ewropew u kif ukoll fil-Kunsill. Għalkemm ta' 
sikwiet jistgħu jintlaħqu ftehimiet fl-ewwel qari, id-deċiżjoni m'għandiex titħalla f'idejn il-
Kummissjoni u l-proċedura ta' kumitoloġija tagħha.
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Emenda mressqa minn Carl Schlyter u Bart Staes

Emenda 44
Artikolu 7

Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni tippreżenta lill-
kumitat imsemmi f l-Artikolu 14, paragrafu 
1, abbozz ta’ Regolament li jaġġorna l-lista 
Komunitarja, filwaqt li tikkunsidra l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, id-dispożizzjonijiet 
kollha pertinenti tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata.

Meta l-abbozz tar-Regolament m’huwiex 
konformi għall-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni tipprovdi spjegazzjoni għal din 
id-diverġenza.

Ir-Regolament jiġi adottat skond il-
proċedura maħsuba fl-Artikolu 14, 
paragrafu 2.

Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni għandha
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kummissjoni, proposta għal Regolament li 
jaġġorna l-lista Komunitarja, filwaqt li 
tikkunsidra l-opinjoni ta’ l-Awtorità, id-
dispożizzjonijiet kollha pertinenti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja u fatturi oħra 
leġittimi utli għall-kwistjoni eżaminata.

Meta l-proposta għal-Regolament ma tkunx 
konformi ma' l-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi 
spjegazzjoni għal din id-diverġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 45
Artikolu 7 subparagrafu 1

Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni tippreżenta lill-
kumitat imsemmi f l-Artikolu 14, paragrafu 
1, abbozz ta’ Regolament li jaġġorna l-lista 
Komunitarja, filwaqt li tikkunsidra l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, id-dispożizzjonijiet 
kollha pertinenti tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata.

Fi żmien sitt xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni tippreżenta lill-
kumitat imsemmi f l-Artikolu 14, paragrafu 
1, abbozz ta’ Regolament li jaġġorna l-lista 
Komunitarja, filwaqt li tikkunsidra l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, id-dispożizzjonijiet 
kollha pertinenti tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sussegwentement għall-iżvilupp ta' sustanza ġdida, in-negozji m'għandhomx jistennew aktar 
minn sena għall-awtorizzazzjoni. F'kwalunkwe każ, il-flessibilità neċessarja hija pprovduta 
għal proċeduri twal.

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 46
Artikolu 7, paragrafu 1

Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni tippreżenta lill-
kumitat imsemmi f l-Artikolu 14, paragrafu 
1, abbozz ta’ Regolament li jaġġorna l-lista 
Komunitarja, filwaqt li tikkunsidra l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, id-dispożizzjonijiet 
kollha pertinenti tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata.

Fi żmien tliet xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni għandha
tippreżenta lill-kumitat imsemmi f l-Artikolu 
14, paragrafu 1, abbozz ta’ Regolament li 
jaġġorna l-lista Komunitarja, filwaqt li 
tikkunsidra l-opinjoni ta’ l-Awtorità, id-
dispożizzjonijiet kollha pertinenti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja u fatturi oħra 
leġittimi utli għall-kwistjoni eżaminata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

1. Ir-Regolamenti 1831/2003 (L-additivi għall-użu fl-għalf ta’ l-annimali) u 1829/2003(Ikel u 
Għalf Modifikat Ġenetikament) it-tnejn li huma jippermetttu tliet xhur biex il-Kummissjoni 
tfassal abbozz ta' regolament u tipproponi emendi għar-regolamenti biex jiġu preżentati lill-
Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali(SCFCAH); Tliet xhur 
minflok il-perjodu twil ta' disa' xhur, joħloqu konsistenza ma' Regolament dwar sikurezza ta' 
l-ikel ta' l-UE iehor. 
2. Perjodu ta' żmien ta' disa' xhur huwa perjodu twil li jpoġġi piż qawwi u mhux ugwali fuq l-
Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SME's); normalment ma jkollhomx ir-riżorsi li jkollhom 
il-kumpanija stabbiliti kbar u li kieku jtuhom il-lussu li jistennew għal proċeduri u riżultati 
(Ara wkoll eż. 6.3.1.6 ta' "Evalwazzjoni ta' l-Impatt" tad-"Dokument ta' Ħidma ta' l-Istaff tal-
Kummissjoni; Anness għall-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar enżimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE, u d-Direttiva tal-Kunsill 
2001/112/KE". ) 

Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 47
Artikolu 7, paragrafi 1 u 2
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Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni tippreżenta lill-
kumitat imsemmi f l-Artikolu 14, paragrafu 
1, abbozz ta’ Regolament li jaġġorna l-lista 
Komunitarja, filwaqt li tikkunsidra l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, id-dispożizzjonijiet 
kollha pertinenti tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata.
Meta l-abbozz tar-Regolament m’huwiex 
konformi għall-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni tipprovdi spjegazzjoni għal din 
id-diverġenza.

Fi żmien sitt xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni għandha
tippreżenta lill-kumitat imsemmi f l-Artikolu 
14, paragrafu 1, abbozz ta’ Regolament li 
jaġġorna l-lista Komunitarja, filwaqt li 
tikkunsidra l-opinjoni ta’ l-Awtorità, id-
dispożizzjonijiet kollha pertinenti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja u fatturi oħra 
leġittimi utli għall-kwistjoni eżaminata.
Meta l-abbozz tar-Regolament m’huwiex 
konformi għall-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tispjega r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sitt xhur biex tiġi ppreżentata proposta skond il-proċedura ta' kumitoloġija għandhom ikunu 
biżżejjed. Raġunijiet għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandhom jiġu spjegati meta l-abbozz 
ta' regolament ikun differenti mill-opinjoni ta' l-Awtorità.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 48
Artikolu 7, paragrafu 1 

Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni tippreżenta lill-
kumitat imsemmi f l-Artikolu 14, paragrafu 
1, abbozz ta’ Regolament li jaġġorna l-lista 
Komunitarja, filwaqt li tikkunsidra l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, id-dispożizzjonijiet 
kollha pertinenti tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata.

Fi żmien sitt xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni għandha
tippreżenta lill-kumitat imsemmi f l-Artikolu 
14, paragrafu 1, abbozz ta’ Regolament li 
jaġġorna l-lista Komunitarja, filwaqt li 
tikkunsidra l-opinjoni ta’ l-Awtorità, id-
dispożizzjonijiet kollha pertinenti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja u fatturi oħra 
leġittimi utli għall-kwistjoni eżaminata.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni huma twal għal xejn. 
Sussegwentement għas-sitt xhur allokati lill-EFSA biex tagħti l-opinjoni tagħha, il-
Kummissjoni mbgħad tipproponi li tieħu sitt xhur biex tippreżenta proposta skond il-
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proċedura ta' kumitoloġija. Sitt xhur f'dan ir-rigward għandhom ikunu biżżejjed.

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 49
Artikolu 7, paragrafi 1 u 2

Fi żmien disa’ xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni tippreżenta lill-
kumitat imsemmi f l-Artikolu 14, paragrafu 
1, abbozz ta’ Regolament li jaġġorna l-lista 
Komunitarja, filwaqt li tikkunsidra l-
opinjoni ta’ l-Awtorità, id-dispożizzjonijiet 
kollha pertinenti tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u fatturi oħra leġittimi utli 
għall-kwistjoni eżaminata.
Meta l-abbozz tar-Regolament m’huwiex 
konformi għall-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni tipprovdi spjegazzjoni għal din 
id-diverġenza.

Fi żmien sitt xhur wara l-opinjoni ta’ l-
Awtorità, il-Kummissjoni għandha
tippreżenta lill-kumitat imsemmi f l-Artikolu 
14, paragrafu 1, abbozz ta’ Regolament li 
jaġġorna l-lista Komunitarja, filwaqt li 
tikkunsidra l-opinjoni ta’ l-Awtorità, id-
dispożizzjonijiet kollha pertinenti tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja u fatturi oħra 
leġittimi utli għall-kwistjoni eżaminata.
Meta l-abbozz tar-Regolament m’huwiex 
konformi għall-opinjoni ta’ l-Awtorità, il-
Kummissjoni għandha tispjega r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni huma twal għal xejn. 
Sussegwentement għas-sitt xhur allokati lill-EFSA biex tagħti l-opinjoni tagħha, il-
Kummissjoni mbgħad tipproponi li tieħu sitt xhur biex tippreżenta proposta skond il-
proċedura ta' kumitoloġija. Sitt xhur f'dan ir-rigward għandhom ikunu biżżejjed.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 50
Artikolu 7, subparagrafu 2 a (ġdid)

Jekk il-Kummissjoni ma titlobx l-opinjoni 
ta' l-Awtorità, il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jibda minn meta tiġi 
ppreżentata applikazzjoni valida lill-
Kummissjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-iskadenza għandha tiġi ddikjarata b'mod ċar anki fil-każ ta' reġistrazzjonijiet, li għalihom 
ma jkunx hemm bżonn l-opinjoni ta' l-Awtorità.

Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 51
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Meta l-Kummissjoni titlob informazzjoni 
addizzjonali lil min qed jagħmel it-talba 
dwar l-aspetti rigward il-ġestjoni tar-riskji, 
din tiffissa, f’konsultazzjoni ma’ min qed 
jagħmel it-talba, żmien li fih tista’ tingħata 
din l-informazzjoni. F’dan il-każ, iż-żmien 
maħsub fl-Artikolu 7 jista’ jiġi estiż skond 
il-każ.

1. Meta l-Kummissjoni titlob informazzjoni 
addizzjonali lil min qed jagħmel it-talba 
dwar l-aspetti rigward il-ġestjoni tar-riskji, 
din tiffissa, f’konsultazzjoni ma’ min qed 
jagħmel it-talba, żmien li fih tista’ tingħata 
din l-informazzjoni. F’dan il-każ, il-
Kummissjoni tista' testendi ż-żmien maħsub 
fl-Artikolu 7 u għandha tinforma lill-Istati 
Membri bl-estensjoni.

Or. en

Emenda mressqa minn Carl Schlyter u Bart Staes

Emenda 52
Artikolu 8, paragrafu 2

2.  Jekk l-informazzjoni addizzjonali ma 
tiġix mogħtija fiż-żmien supplementari 
maħsub fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
taġixxi fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni li diġà 
ngħatat.

2.  Jekk l-informazzjoni addizzjonali ma 
tiġix mogħtija fiż-żmien supplementari 
maħsub fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha testendi l-perjodu stipulat fl-
Artikolu 7 jew tirrifjuta l-applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-applikanti ma jfornux id-dejta mitluba f'perjodu ta' żmien raġonevoli, il-Kummissjoni 
għandha tingħata aktar żmien għall-evalwazzjoni.
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Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 53
Artikolu 10

Iż-żminijiet maħsuba fl-Artikolu 5, 
paragrafu 1 u fl-Artikolu 7 jistgħu jiġu estiżi 
mill-Kummissjoni, fuq l-inizjattiva tagħha 
jew, jekk ikun il-każ, fuq it-talba ta’ l-
Awtorità, jekk il-karatteristiċi tal-fajl 
jiġġustifika dan, mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 6, paragrafu 1, u għall-Artikolu 8, 
paragrafu 1. F’dan il-każ, jekk ikun hemm 
bżonn, il-Kummissjoni tinforma lil min qed 
jagħmel it-talba b’din l-estensjoni, kif ukoll 
bir-raġunijiet li jiġġustifikawha.

Iż-żminijiet maħsuba fl-Artikolu 5, 
paragrafu 1 u fl-Artikolu 7 jistgħu jiġu estiżi 
mill-Kummissjoni, fuq l-inizjattiva tagħha 
jew, jekk ikun il-każ, fuq it-talba ta’ l-
Awtorità, jekk il-karatteristiċi tal-fajl 
jiġġustifika dan, mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 6, paragrafu 1, u għall-Artikolu 8, 
paragrafu 1. F’dan il-każ il-Kummissjoni 
għandha tinforma lil min qed jagħmel it-
talba u lill-Istati Membri b’din l-estensjoni, 
u kif ukoll bir-raġunijiet li jiġġustifikawha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikant għandu dejjem jiġi infurmat b'kwalunkwe estensjoni ta' limiti ta' żmien. L-Istati 
Membri għandhom jiġu infurmati wkoll.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 54
Artikolu 10

Iż-żminijiet maħsuba fl-Artikolu 5, 
paragrafu 1 u fl-Artikolu 7 jistgħu jiġu estiżi 
mill-Kummissjoni, fuq l-inizjattiva tagħha 
jew, jekk ikun il-każ, fuq it-talba ta’ l-
Awtorità, jekk il-karatteristiċi tal-fajl 
jiġġustifika dan, mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 6, paragrafu 1, u għall-Artikolu 8, 
paragrafu 1. F’dan il-każ, jekk ikun hemm 
bżonn, il-Kummissjoni tinforma lil min qed 
jagħmel it-talba b’din l-estensjoni, kif ukoll 
bir-raġunijiet li jiġġustifikawha.

Iż-żminijiet maħsuba fl-Artikolu 5, 
paragrafu 1 u fl-Artikolu 7 jistgħu jiġu estiżi 
mill-Kummissjoni, fuq l-inizjattiva tagħha 
jew, jekk ikun il-każ, fuq it-talba ta’ l-
Awtorità, jekk il-karatteristiċi tal-fajl 
jiġġustifika dan, mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 6, paragrafu 1, u għall-Artikolu 8, 
paragrafu 1. F’dan il-każ, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lil min qed jagħmel it-
talba b’din l-estensjoni, kif ukoll bir-
raġunijiet li jiġġustifikawha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-applikant għandu dejjem jiġi infurmat b'kwalunkwe estensjoni tal-limitu ta' żmien. Sabiex 
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ikunu jistgħu jappjanaw, hemm bżonn li l-applikanti jiġu infurmati b' estensjoni u dwar ir-
raġunijiet għaliha f'ħin.

Emenda mressqa minn David Martin

Emenda 55
Artikolu 11

L-Awtorità tassigura t-trasparenza ta’ l-
attivitajiet tagħha skond l-Artikolu 38 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002. B’mod 
partikolari, hija tagħmel pubbliċi l-
opinjonijiet tagħha mingħajr dewmien. Barra 
minn dan, hija tagħmel pubbliċi t-talbiet 
għal opinjoni kif ukoll l-estensjoni taż-
żminijiet maħsuba fl-Artikolu 6, paragrafu 1.

L-Awtorità tassigura t-trasparenza ta’ l-
attivitajiet tagħha skond l-Artikolu 38 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002. B’mod 
partikolari, hija tagħmel pubbliċi l-
opinjonijiet tagħha mingħajr dewmien, 
flimkien ma' l-applikazzjonijiet u l-materjal 
relatat kollha. Barra minn dan, hija għandha
tagħmel pubbliċi t-talbiet għal opinjoni kif 
ukoll l-estensjoni taż-żminijiet maħsuba fl-
Artikolu 6, paragrafu 1.

Or. en

Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 56
Artikolu 12, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni tiddetermina x’inhi l-
informazzjoni li tista’ tibqa’ kunfidenzjali u 
tinforma b’dan lil min qed jagħmel it-talba.

3. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
x’inhi l-informazzjoni li tista’ tibqa’ 
kunfidenzjali u tinforma b’dan lil min qed 
jagħmel it-talba u lill-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġu infurmati wkoll.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 57
Artikolu 12, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni tiddetermina x’inhi l-
informazzjoni li tista’ tibqa’ kunfidenzjali u 

3. Wara li tikkonsulta ma' l-applikant, il-
Kummissjoni għandha tiddetermina x’inhi l-
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tinforma b’dan lil min qed jagħmel it-talba. informazzjoni li tista’ tibqa’ kunfidenzjali u 
tinforma b’dan lil min qed jagħmel it-talba.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-applikant għandu jkollu d-dritt li jiġi infurmat bid-deċiżjoni kemm jista' jkun malajr. Il-
produtturi għandhom ikun jistgħu wkoll jippreżentaw il-fehma tagħhom u jagħtu l-opinjoni 
tagħhom dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni.

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 58
Artikolu 12, paragrafu 3

3.  Il-Kummissjoni tiddetermina x’inhi l-
informazzjoni li tista’ tibqa’ kunfidenzjali u 
tinforma b’dan lil min qed jagħmel it-talba.

3. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina, 
flimkien ma' l-applikant, x’inhi l-
informazzjoni li tista’ tibqa’ kunfidenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Involviment minn - u interazzjoni ma' l-applikant sabiex jiġi determinat liema informazzjoni 
tista' tibqa' kunfidenzjali, huma essenzjali fl-istadju l-aktar bikri tal-proċedura; Hekk biss il-
kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni, li inkella tista' fil-kombinazzjoni totali tagħha tagħmel 
ħsara lill-interessi kummerċjali jew interessi dwar riċerka u żvilupp xjentifiku ta' l-applikant, 
hija garantita.

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 59
Artikolu 12, paragrafu 4

4. Wara li jkun ġie mgħarraf bil-pożizzjoni 
tal-Kummissjoni, min qed jagħmel it-talba 
għandu żmien ta’ tliet ġimgħat biex jirtira t-
talba tiegħu biex jippreserva l-
kunfidenzjalità ta’ l-informazzjoni
kkomunikata. Il-kunfidenzjalità tinżamm 
sakemm jgħaddi dan iż-żmien.

4. Wara li jkun ġie mgħarraf bil-pożizzjoni 
tal-Kummissjoni, min qed jagħmel it-talba 
għandu żmien ta’ tliet ġimgħat biex jirtira t-
talba tiegħu biex jippreserva l-
kunfidenzjalità ta’ l-informazzjoni 
kkomunikata jew jintroduċi appell kontra l-
pożizzjoni tal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha mbgħad ikollha 
perjodu ta' xahrejn biex tieħu deċiżjoni 
finali dwar l-appell. Il-kunfidenzjalità 
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tinżamm sakemm jgħaddi il-perjodu ta' tliet 
ġimgħat tal-bidu jew, f'każ ta' appell, 
sakemm tittieħed id-deġiżjoni finali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jinħoloq dritt ta' appell għall-applikanti lejn id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni relatati 
mal-konfidenzjalità ta' l-informazzjoni. 

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 60
Artikolu 12, paragrafu 6

6. Jekk min qed jagħmel it-talba jirtira jew 
ikun irtira t-talba tiegħu, l-Awtorità, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jirrispettaw 
in-natura kunfidenzjali ta’ l-informazzjoni 
kummerċjali u industrijali, inkluż fil-qasam 
tar-riċerka u ta’ l-iżvilupp, inkluż l-
informazzjoni li n-natura tagħha tkun 
soġġetta għal diverġenza fl-opinjoni bejn il-
Kummissjoni u min qed jagħmel it-talba.

6. Jekk min qed jagħmel it-talba jirtira jew 
ikun irtira t-talba tiegħu, l-Awtorità, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jirrispettaw 
in-natura kunfidenzjali ta’ l-informazzjoni 
kollha fornuta fl-applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-interessi kummerċjali jew interessi dwar riċerka u żvilupp xjentifiku ta' l-applikant 
jiġu mħarsa mill-ħsara potenzjali, huwa essenzjali li wieħed jiżgura l-ħarsien ta' l-interessi 
ta' l-applikant billi l-informazzjoni kollha fl-applikazzjoni u l-kombinazzjoni totali tagħha, 
jinżammu kunfidenzjali. 

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 61
Artikolu 12, paragrafu 6 a (ġdid)

6a.  Dejta xjentifika u informazzjoni oħra 
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fornuta mill-applikant ma tistax tintuża 
għall-benefiċċju ta' applikant sussegwenti 
għal perjodu ta' għaxar snin mid-data ta' l-
awtorizzazzjoni, sakemm l-applikant 
sussegwenti ma jkunx qabel ma' l-
applikant ta' qabel li dejta u informazzjoni 
bħal din tista' tintuża u l-ispejjeż jinqasmu 
kif xieraq, meta:
a) id-dejta xjentifika u informazzjoni oħra 
kienu ġew klassifikati bħala propjetà 
industrijali mill-applikant ta' qabel meta 
kienet saret l-applikazzjoni preċedenti; u
(b) l-applikant ta' qabel kellu drittijiet 
esklussivi ta' referenza għad-dejta ta' 
proprjetà industrijali meta kienet saret l-
applikazzjoni preċedenti; u
(c) l-addittiv ta' l-ikel ma setax jiġi 
awtorizzat mingħajr il-preżentazzjoni tad-
dejta ta' proprjetà industrijali mill-
applikant ta' qabel. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' sustanza fuq il-listi Komunitarji tirrikjedi studju tossikoloġiċi estensivi. 
Wieħed jifhem li manifatturi responsabbli li jwettqu dawn l-istudji, u li fil-proċess jagħmlu 
impenn finanzjarju kbir, huma ħerqana biex jibbenefikaw, ta' l-inqas għal ċertu ammont ta' 
żmien, mill-vantaġġi assoċjati ma' l-awtorizzazzjoni. 

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 62
Artikolu 12, paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Dejta xjentifika u informazzjoni oħra 
fornuta mill-applikant ma tistax tintuża 
għall-benefiċċju ta' applikant sussegwenti 
għal perjodu ta' għaxar snin mid-data ta' l-
awtorizzazzjoni, sakemm l-applikant 
sussegwenti ma jkunx qabel ma' l-
applikant ta' qabel li dejta u informazzjoni 
bħal din tista' tintuża u l-ispejjeż jinqasmu 
kif xieraq, meta:
a) id-dejta xjentifika u informazzjoni oħra 
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kienu ġew klassifikati bħala propjetà 
industrijali mill-applikant ta' qabel meta 
kienet saret l-applikazzjoni preċedenti; u
(b) l-applikant ta' qabel kellu drittijiet 
esklussivi ta' referenza għad-dejta ta' 
proprjetà industrijali meta kienet saret l-
applikazzjoni preċedenti; u
(c) l-addittiv ta' l-ikel ma setax jiġi 
awtorizzat mingħajr il-preżentazzjoni tad-
dejta ta' proprjetà industrijali mill-
applikant ta' qabel. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

1. Sabiex jiġu stimulati Riċerka u Żvilupp fi ħdan l-industrija ta' l-addittivi ta' l-ikel, huwa 
xieraq li tiġi mħarsa dejta ta' proprjetà industrijali li tirriżulta minn investiment li jkun sar 
minn innovaturi għall-ġabra ta' l-l-informazzjoni u d-dejta li jappoġġjaw l-applikazzjoni 
skond dan ir-Regolament. Madankollu din il-protezzjoni għandha tkun limitata fiż-żmien 
sabiex jiġu evitati studji doppji, repetizzjoni ta' ttestjar ta' annimali u sabiex ma tiġix imxekkla 
l-kompetizzjoni. 
2. Perjodu ta' żmien ta' għaxar snin sabiex tiġi mħarsa d-dejta tal-proprjetà industrijali 
joħloq kunsistenza mal-leġiżlazzjoni ta' l-UE dwar is-sikurezza ta' l-ikel 1829/2003 (Ikel u 
Għalf Modifikat Ġenetikament), fejn l-Artikolu 31 jgħid li "Id-dejta xjentifika u informazzjoni 
oħra fid-dossier ta' l-applikazzjoni ma jistawx jintużaw għall-benefiċċju ta' applikant ieħor 
għal perjodu ta' 10 snin mid-data ta' l-awtorizzazzjoni, sakemm l-applikant l-ieħor ma jkunx 
ftiehem mad-detentur ta' l-awtorizzazzjoni." 


