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Emenda 3
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, skond id-dispożizzjonijiet li 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni , 
għandu jkun possibbli għal oġġetti ta’ l-
ikel għall-konsum normali li huma adattati 
għal użu ta’ nutriment partikolari li tiġi 
indikata dik l-adattabilità.

Madankollu, skond id-dispożizzjonijiet li 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni , 
għandu jkun possibbli għal oġġetti ta’ l-
ikel agrikoli għall-konsum normali li huma 
adattati b'mod naturali għal użu ta’ 
nutriment partikolari, li tiġi indikata dik l-
adattabilità.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-aktar regolamenti riċenti dwar in-nutriment (1924/2006 u 1925/2006) jagħmlu użu mill-
kelma 'naturali' biex juru dawk l-oġġetti ta' l-ikel, li fl-istat naturali tagħhom, għandhom 
propjetajiet speċifiċi, lil hinn mill-ipproċessar u fażijiet ta' arrikkiment oħra li jistgħu jsiru. 
Huwa loġiku li jiġi applikatt l-istess metodu f'din il-proposta għal direttiva. Barra milli jiġu 
promossi prodotti li għandhom propjetajiet speċifiċi inerenti, dan il-metodu jista' jrawwem ir-
riċerka xjentifika u l-innovazzjoni 'fuq il-bażi' ta' karratteristiċi li jvarjaw kemm ta' interess 
agronomiku u ta' interess nutrijenti.

Emenda 4
Miroslav Ouzký

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex jiġi permess li oġġetti ta’ l-ikel 
maħsuba għall-użi partikolari ta’ nutriment 
u li jirriżultaw minn progress xjentifiku u 
teknoloġiku li għandu jitqiegħed fis-suq 
malajr kemm jista’ jkun, il-Kummissjoni 
tista’, wara li tikkonsulta l-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sikurezza ta’ l-Ikel  u 
skond il-proċedura imsemmija  fl-Artikolu 
15(2) , tawtorizza għall-perijodu ta’ sentejn 

2. Biex jiġi permess li oġġetti ta’ l-ikel 
maħsuba għall-użi partikolari ta’ nutriment 
u li jirriżultaw minn progress xjentifiku u 
teknoloġiku li għandu jitqiegħed fis-suq 
malajr kemm jista’ jkun, il-Kummissjoni 
tista’, wara li tikkonsulta l-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sikurezza ta’ l-Ikel  u 
skond il-proċedura imsemmija  fl-Artikolu 
15(2) , tawtorizza għall-perijodu ta’ sentejn 
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it-tqegħid fis-suq ta’ oġġetti ta’ l-ikel li ma 
jikkonformawx mar-regoli f’dik li hi l-
komposizzjoni provduta fid-direttivi 
speċifiċi għall-gruppi ta’ oġġetti ta’ l-ikel 
għall-użi partikolorai ta’ nutriment  li 
għalihom jirreferi l-Anness I.

it-tqegħid fis-suq ta’ oġġetti ta’ l-ikel li ma 
jikkonformawx mar-regoli f’dik li hi l-
komposizzjoni provduta fid-direttivi 
speċifiċi għall-gruppi ta’ oġġetti ta’ l-ikel 
għall-użi partikolorai ta’ nutriment  li 
għalihom jirreferi l-Anness I.

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jżidu magħha, għandhom 
jiġu adottati  skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju  msemmija  fl-
Artikolu 15  (3) .

Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ żżid 
fid-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni regoli ta’ 
tikkettjar li jirrelataw mal-bidla fil-
komposizzjoni.

Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ żżid 
fid-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni regoli ta’ 
tikkettjar li jirrelataw mal-bidla fil-
komposizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tkun konformi mal-proċedura regolatorja bi skrutinju.

Emenda 5
Miroslav Ouzký

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Derogi għall-ewwel subparagrafu jistgħu 
jiġu provduti skond il-proċedura 
imsemmija  f’Artikolu 15(2)  f’każi 
eċċezzjonali u definiti b’mod ċar. Id-derogi 
jistgħu jitkomplew sakemm dik il-
proċedura titlesta.

F'każijiet eċċezzjonali u definiti b'mod ċar, 
jistgħu jingħataw derogi mill-ewwel 
subparagrafu. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva billi jżidu magħha, 
għandhom jiġu adottati  skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija  fl-Artikolu 15  (3) . Id-derogi 
jistgħu jitkomplew sakemm dik il-
proċedura titlesta.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tkun konformi mal-proċedura regolatorja bi skrutinju.

Emenda 6
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti li għalihom jirreferi Artikolu 
1 għandhom ikunu permessi biss fis-suq 
tal-bejgħ bl-imnut jew f’forma f’imballaġġ 
minn qabel, u l-imballaġġ għandu jkopri l-
prodotti kompletament.

Il-prodotti msemmijja fl-Artikolu 1, bħala 
regola għandhom jitqiegħdu fis-suq tal-
bejgħ bl-imnut taħt forma ta' imballaġġ 
minn qabel, u l-imballaġġ għandu jgħatti l-
prodotti kompletament. Oġġetti ta' l-ikel 
agrikoli jistgħu jinbiegħu sfużi/ippakkjati 
minn qabel meta l-metodi ta' produzzjoni 
u pproċessar użati jippermettu li l-
propjetajiet li fuq il-bażi tagħhom il-
prodott jista' jiġi inkluż fil-kategoriji ta' l-
Artikolu 1 ma jinbidlux, mingħajr riskju 
għas-sikurezza tal-konsumatur. Il-prodotti 
għandhom ikunu akkumpanjati mill-
partikulari msemmija fl-Artikolu 9.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
derogi minn paragrafu 1  għall-iskopijiet 
tan-negozju bl-imnut sakemm il-prodott
ikun akkumpanjat bid-dettalji li għalihom 
jipprovdi Artikolu 9  fiż-żmien li jitqiegħed 
għall-bejgħ.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun possibbli li prodotti jitpoġġew fis-suq mingħajr ma l-Istati Membri individwali 
jagħtu derogi għal prodotti biex jinbiegħu sfużi, filwaqt li fl-istess ħin jiġu stipulati 
kundizzjonijiet ċari li, għalkemm ristrettivi, japplikaw fuq il-livell ta' l-UE. Dawn il-miżuri 
jistgħu jkollhom l-għan li jippermettu lill-impriżi agrikoli li jimxu 'l quddiem fl-introduzzjoni 
ta' sistemi speċifiċi ta' traċċabilità filwaqt li fl-istess ħin, jipproteġu l-konsumaturi u jiżguraw 
li għandhom medda wiesgħa ta' prodotti minn liema jagħażlu.
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