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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fiż-żmien meta l-obeżità qed issir preokkupazzjoni maġġuri fil-kontinent Ewropew, 
filwaqt li għad hemm tħassib dwar il-kwalità ta’ ċerti prodotti, hu fundamentali li l-
konsumaturi jkunu jistgħu jiksbu l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar il-preservazzjoni 
tas-saħħa tagħhom. Il-proposta tal-Kummissjoni tista’ tikkontribwixxi għal dan l-objettiv.

Din il-proposta titkellem dwar żewġ pilastri prinċipali: l-obbligi ġenerali fil-qasam tat-
tikkettjar tal-ikel minn naħa, u t-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni min-naħa l-oħra.

1. Tikkettjar ġenerali tal-ikel

Il-punt prinċipali tat-test propost mill-Kummissjoni hu t-tgħaqqid tat-testi differnti speċifiċi 
f’regolament wieħed transversali. Eżenjoni hija prevista biss għall-alkoħol, minħabba n-
natura speċifika tiegħu. Jekk din l-eżenzjoni temporanja hija ġġustifikata, madankollu hu 
importanti li jitnaqqas għal sentejn – minflok ħames snin – l-iskadenza proposta mill-
Kummissjoni biex tippreżenta rapport dwar it-tikkettjar tal-alkoħol, u li din l-eżenzjoni tiġi 
estiżi għas-sidru minħabba l-koerenza.

Fost il-punti pożittivi tal-proposta, għandha tkun issottolinja l-inklużjoni tal-prodotti mhux 
imballati minn qabel, madankollu suġġetta għal ċertu numru ta' obbligi, b'mod partikulari 
f'dak li jikkonċerna l-informazzjoni dwar l-allerġeni. 

L-obbligi u r-responsabilitajiet tal-elementi differenti tal-katina ta’ provvista sal-
konsumatur finali qed jiġu wkoll definiti b’mod ċar, anke jekk jista’ jkun mixiteq ibbilanċjar 
mill-ġdid bejn il-fornituri u d-distributuri, f’każ li dan ikun neċessarju. 

Barra minn hekk, l-introduzzjoni ta’ regoli iktar stretti għall-indikazzjoni tal-pajjiżi ta’ 
oriġini tal-prodotti hija indispensabbi għal konsumaturi li dejjem qed jibżgħu iktar li jiġu 
informati bl-oriġini u bil-provenjenza tal-prodotti. 

Madankollu, sabiex ma jkunx hemm ħafna informazzjoni żejda, l-aspett obbligatorju tad-
dettal dwar il-pajjiż ta’ oriġini għandu jkun limitat, għall-prodotti magħmula minn diversi 
ingredjenti ta’ oriġini differnti, għall-ingredjenti karatteristiċi u komponenti essenzjali tal-
prodott preparat.  

Minħabba l-kjarezza tal-informazzjoni, u b'kunsiderazzjoni tas-suċċess mhux ċert tal-linji 
gwida volontarji definiti mill-industrija, il-Kummissjoni introduċiet daqs minimu ta’ 3 mm 
tal-karatteristiċi ta’ stampar għall-informazzjoni obbligatorja. Dan id-daqs jidher eċċessiv u 
jista’ jwassal għal żieda fid-daqs tal-imballaġġ bi preġudizzju għall-prijoritajiet ambjentali li 
jħaddnu l-politiki tal-UE. Sistema proporzjonali mad-daqs għall-imballaġġi żgħar ta’ inqas 
minn 50 cm² tidher iktar xierqa.

Fl-aħħar nett, ma jidhirx aċċettabbli li elementi essenzjali, bħal-listi ta’ informazzjoni 
obbligatorja, ikunu jistgħu jiġu modifikati permezz ta' sempliċi proċedura ta' 
komitoloġija.
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2. It-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni

B’konformità mal-konklużjonijiet tal-white paper ta’ Mejju 2007 ddedikata għall-problemi ta’ 
saħħa marbuta man-nutrizzjoni, il-Kummissjoni stmat li l-konsumatur għandu jkollu aċċess 
għal informazzjoni ċara, koerenti u viżibbli. Għalhekk, qed jiġi propost li l-informazzjoni
prinċipali dwar in-nutrizzjoni titwaħħal fuq in-naħa ta’ quddiem tal-imballaġġ, filwaqt 
li l-informazzjoni kumplimentari kollha tkun fil-forma ta’ tabella fuq in-naħa ta' wara tal-
imballaġġ. Il-prinċipju huwa tajjeb, imma, madankollu, hu importanti li jiġu ċċarati diversi 
punti:

- sabiex ikun evitat ix-xkiel għall-iskambji, u biex l-informazzjoni għall-konsumatur tkun 
tista' tinqara' u komprensiva fil-pajjiżi kollha tal-UE, il-Kummissjoni mill-iktar fis possibbli 
għandha tipproponi rapport dwar il-modalitajiet tal-applikazzjoni ta’ preżentazzjoni 
armonizzata tal-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni;

- din l-informazzjoni prinċipali għandha tiġi preżentati f'forma grafika fil-faċċata ta' 
quddiem tal-pakkett, billi turi l-perċentwal tal-ammonti kwotidjanti għal kull nutriment;

- l-indikazzjoni tal-kwalità tal-aċidi trans tax-xaħam (xaħmijiet idroġenizzati) għandha 
wkoll tkun fil-faċċata ta’ quddiem, fil-waqt li d-dettalji speċifiċi jkunu fil-lista tal-
ingredjenti;

- minn issa sat-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni, għandhom jiġu stipulati definizzjonijiet 
permezz tal-komitoloġija biex l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni tkun tista’ tiġi espressa 
f'porzjonijiet, għal kull tip ta' prodott li għalih l-espressjoni għal kull 100g mhix xierqa.

L-objettiv li għandu jintlaħaq hu edukazzjoni aħjar tal-konsumatur, permezz ta' informazzjoni 
kompleta, li tista' tinqara u armonizzata fil-livell Ewropew. 

Konsumatur infurmat tajjeb u edukat aħjar isir ċittadin responsabbli mis-saħħa tiegħu.
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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

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
Operat bħalma huma t-trattament 
okkażjonali, li jisserva u jinbiegħ ikel minn 
persuni privati f'okkażjonijiet bħalma huma 
karitajiet, jew fieri lokali tal-komunità u 
laqgħat mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan 
ir-regolament.

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
Bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni marbuta 
mal-allerġeni, is-servizzi tal-forniment 
kollettiv tal-ikel żgurati mill-kumpanniji 
tat-trasport m’għandhomx ikunu 
sottomessi għal dan ir-regolament ħlief 
fil-każ ta’ konnessjoni bejn żewġ punti 
tat-territorju tal-Komunità. Operat bħalma 
huma t-trattament okkażjonali, li jisserva u 
jinbiegħ ikel minn persuni privati 
f'okkażjonijiet bħalma huma karitajiet, jew 
fieri lokali tal-komunità u laqgħat 
m’għandhomx ikunu koperti fl-ambitu ta' 
dan ir-regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-konnessjonijiet fil-kampanja jew fid-destinazzjoni ta' pajjiż barra l-UE, il-kumpanniji 
ta' trasport jistgħu ma jsibux fornituri li jissodisfaw l-obbligi ta' informazzjoni. Li t-
trasportaturi jiġu sottomessi għar-regolament għal dawn il-konnessjonijiet jista’ jfisser 
żvantaġġ kompetittiv għat-trasportaturi tal-UE, li jkunu l-uniċi trasportaturi li jkollhom 
josservaw ir-regolament. Kwalunkwe trasportatur, ikun xi jkun il-pajjiż ta’ oriġini tiegħu, 
għandu jikkonforma ma’ dan ir-regolament fil-każ ta' konnessjonjiet intra-Komunitarji.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa.

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi ħdan 
in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa, kif 
ukoll il-kapaċità tiegħu li jagħmel għażla 
informata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din ir-responsabilità m'għandhiex tillimita ruħha għall-kwistjonijiet biss ta' ħarsien tas-
saħħa.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel għandhom 
jaġixxu b’attenzjoni biex jassiguraw, fi 
ħdan il-limiti ta’ l-attivitajiet rispettivi 
tagħhom, li jkun hemm ir-rekwiżiti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel applikabbli, 
b'mod partikolari billi ma jagħtux ikel li
jafu jew jaħsbu li ma jikkonformax, 
abbażi ta' l-informazzjoni li għandhom 
bħala nies professjonali.

4. Fil-limiti tal-attivitajiet rispettivi 
tagħhom, l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel m’għandhomx 
jagħtu ikel li, abbażi tal-informazzjoni li 
għandhom bħala nies professjonali jew li 
ngħatat lilhom mill-fornituri tagħhom, 
huma jafu li ma josservax id-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Id-distributuri ma jistgħux jinżammu responsabbli bis-sħiħ a priori mill-informazzjoni 
mwaħħla fuq il-prodotti li ma jkollhomx it-tikketta tagħhom.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (d) u (f) u (i) lill-konsumatur aħħari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għall-informazzjoni dwar il-kwalità tal-ingredjenti u l-pajjiż tal-oriġini għandhom 
japplikaw ukoll għall-prodotti mhux ippakkjati minn qabel.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati 
mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu 

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti.

Adlib Express Watermark



PE414.258v01-00 8/23 PA\747405MT.doc

MT

adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta’ informazzjoni obbligatorja, peress li hi waħda mill-elementi prinċipali ta’ dan ir-
regolament, ma jidhirx loġiku li tkun tista' tiġi modifikata permezz ta' proċedura ta' 
regolamentazzjoni b'kontroll.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 
1. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati, skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta’ informazzjoni obbligatorja, peress li hi waħda mill-elementi prinċipali ta’ dan ir-
regolament, ma jidhirx loġiku li tkun tista' tiġi modifikata permezz ta' proċedura ta' 
regolamentazzjoni b'kontroll.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
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fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, 
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa ta' 
mill-inqas 2.5 mm, bl-użu ta’ tipa li 
tinqara’ sew u għandhom jiġu preżentati 
b'tali mod li jiżguraw kuntrast sinifikanti 
bejn l-istampar u l-isfond.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Daqs minimu ta’ 3mm jikkontribwixxi għaż-żieda fid-daqs tal-ippakkjar, ħaġa li tmur kontra 
l-objettivi ambjentali. Daqs ftit iżgħar huwa biżżejjed għall-maġġoranza tal-konsumaturi, 
sakemm jiġi applikati kundizzjonijiet stretti ta’ kemm il-kliem jista’ jinqara’.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(e) u (k) għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva.

2. Id-dettalji elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(e) u (k), minn naħa, u d-dettalji elenkati 
fl-Artikolu 9(1)(c),(f),(g) u (j,) min-naħa 
l-oħra, għandhom jidhru fl-istess parti 
viżiva. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni sanitarja kollha jew marbuta mas-saħħa għandha tidher fl-istess parti viżiva 
(l-allerġeni, id-data limitu tal-konsum, il-kundizzjonijiet ta’ preservazzjoni u l-mod tal-użu).
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
10 ċm2.

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta' 
imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar wiċċ 
tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
25 ċm². Għandu japplika daqs minimu 
tat-tipa ta’ 1.5mm għall-imballaġġ jew 
għall-kontenituri li li l-akbar wiċċ 
tagħhom ikollu erja ta’ inqas minn 
50 ċm². Jistgħu jiġu introdotti 
dispożizzjonijiet nazzjonali partikolari 
għal dawn il-kategoriji ta’ imballaġġ jew 
ta’ kontenituri fil-każ tal-Istati Membri li 
jkollhom diversi lingwi uffiċjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu imballaġġi żgħar sa 50 cm². Barra minn hekk, l-użu obbligatorju ta' 
diversi lingwi f'ċerti swieq nazzjonali għandu jitqies għal dawn il-kategoriji ta' imballaġġ.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta 
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

2. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14(4), fil-każ 
ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri li l-ikbar 
wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas minn 25 cm
d-dettalji biss elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), 
(b), (c), (e) u (f) għandhom ikunu 
obbligatorji fuq il-pakkett jew it-tikketta. 
Biex ikun hemm rimedju għall-problemi 
eventwali tal-possibilità li jinqraw, id-
dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1) (b) 
għandhom xorta jiġu provduta b’mezzi 
oħra jew għandhom ikunu disponibbli meta 
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jitlobhom il-konsumatur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-ingredjenti għandha dejjem tissemma’, ikun xi jkun id-daqs tal-imballaġġ. 
Madankollu, l-applikazzjoni tal-Artikolu 14(4) ma jiggarantixxix possibilità ottima ta' qari 
għall-konsumaturi kollha, filwaqt li din l-informazzjoni għandha wkoll tkun tista' tingħata 
permezz ta' mezzi oħra.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, sidru, 
meraq imħemmer  u spirti kif definiti fl-
Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni il-preżentazzjoni, it-tikkettjar 
u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi ta xorb bl-ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament dwar l-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jekk hu ġġustifikat li tingħata eżenzjoni temporanja sabiex jitqiesu l-ispeċifikajiet tax-xorb 
alkoħolizzat, l-iskadenza ta’ ħames snin tidher eċċesiva u l-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport fi żmien sentejn. Għall-iskopijiet tal-koerenza, is-sidru u l-meraq imħemmer 
għandhom ukoll jiġu eżentati.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, aċidi 
trans tax-xaħam, karboidrati b'referenza 
speċifika għaż-żokkor, u l-melħ,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-aċidi trans għandhom ikunu suġġetti għal dikjarazzjoni obbligatorja. Li jiġi indikat il-
kolesterol b'mod separat mix-xaħmijiet li jkun fih tista' tkun utli għall-konsumatur. 

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) il-kwantità ta’ fibra u ta’ proteini.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-aċidi, il-fibra u l-proteini għandhom ikunu suġġetti għal dikjarazzjoni obbligatorja. 
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika għall-
inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

Dan il-pargrafu ma għandux japplika għall-
inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, sidru, 
meraq imħemmer u spirti kif definiti fl-
Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 
ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni il-preżentazzjoni, it-tikkettjar 
u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet 
ġeografiċi ta xorb bl-ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) trans fats; imħassar
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Or. fr

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punti f u g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) fajber; imħassar
g) proteini;

Or. fr

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) kolesterol,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Li jiġi indikat il-kolesterol b'mod separat mix-xaħmijiet li jkun fih tista' tkun utli għall-
konsumatur.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ha) sustanzi oħra kif indikat fil-parti A 
tal-Anness XIII.
Din id-dikjarazzjoni tista’ wkoll tinkludi 
komponenti mill-kategoriji t’hawn taħt, 
bil-kundizzjoni li s-sustanzi komposti 
jkunu wkoll indikati.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ “sustanzi oħra” hija kwistjoni ta’ koerenza mal-Anness XIII. Li l-komponenti tal-
kategoriji prinċipali jkunu jistgħu jiġu preċiżati tista' tkun ħaġa utli (l-Omega 3 huma, 
pereżempju, komponent ta' aċidi poli mhux saturati tax-xaħam).

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq,
bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali 
stipulat fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta 
ma’ kull 100 g jew kull 100 ml jew kull 
porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni 
dwar il-vitamini u l-minerali għandha 
wkoll tiġi mfissra bħala persentaġġ tal-
konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-
Parti A ta’ l-Anness XI.

3. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni għandha tiġi mfissra bħala 
persentaġġ ta’ konsum referenzjali stipulat 
fil-Parti B ta’ l-Anness XI b’rabta ma’ kull 
100 g jew kull 100 ml jew kull porzjon. 
Din id-dikjarazzjoni għandha tkun 
akkumpanjat mid-dettalji "ammonti 
kwotidjani massimi rakkomandati". Meta 
provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini 
u l-minerali għandha wkoll tiġi mfissra 
bħala persentaġġ tal-konsum referenzjali 
stipulat fil-punt 1 tal-Parti A ta’ l-Anness 
XI.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni bħala perċentwal tal-ammonti ta’ referenza għandha tkun obbligatorja. 
Madankollu, għandu jiġi indikat b’mod ċar li l-ammonti rakkomandati mhumiex objettiv li 
għandu jintlaħaq imma massimu għal individwu standard.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal- 4. Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-
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lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati msemmija fl-
Artikolu 29(1)(b), għandha tiġi preżentata 
skond l-Anness XIII Parti B.

lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta’ aċidi 
bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni 
obbligatorja ta’ saturati u ta’ aċidi trans 
tax-xaħam msemmija fl-Artikolu 29(1)(b), 
għandha tiġi preżentata skond l-Anness 
XIII Parti B.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jiġi adattat għall-Artikolu 29 kif emendat.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali. 3.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest bħala 
porzjon individwali, jekk il-porzjonijiet 
ikunu kollha strettament identiċi. 

3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon biss 
għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

3. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar 
l-espressjoni eventwali fil-parti viżiva 
prinċipali tal-elementi msemmija fl-
Artikolu 29(1)(a) u (b) abbażi tal-porzjon
biss għall-ikel mhux imsemmi fil-
paragrafu 2. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati, skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-
Artikolu 49(3) minn issa sa l-aħħar tal-
perjodu ta’ tranżizzjoni .

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tal-valur enerġetiku għal kull porzjoni hija ħafna iktar utli għall-konsumatur 
fuq il-maġġoranza tal-prodotti milli indikazzjoni għal kull 100g relattivament astratta. Id-
definizzjoni tad-daqs tal-porzjonijiet ta’ referenza għandha, madankollu, tkun armonizzata 
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b’tali mod li tippermetti tqabbil sempliċi bejn id-ditti differenti għall-istess tip ta’ prodott.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(2) 
marbuta mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għandhom jiddaħħlu
fejn jidhru l-aktar. Huma għandhom jiġu 
preżentati, fejn jixraq, flimkien f’forma 
ċara fl-ordni li ġejja: enerġija, xaħam, 
saturati, karboidrati b'referenza speċifika 
għaż-żokkor, u l-melħ.

1. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni, bl-eċċezzjoni tal-elementi 
msemmija fl-Artikolu 29(1)(b)(a), 
espressa fil-forom previsti fl-Artikolu 3(2) 
u (3), għandha tiddaħħal fejn jidhru l-
aktar. . Jekk l-elementi jiġu preżentati
flimkien, dawn għandhom ikunu f’forma 
ċara fl-ordni li ġejja: enerġija, xaħam, 
saturati, aċidi trans tax-xaħam, karboidrati 
b'referenza speċifika għaż-żokkor, u l-
melħ.

Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
espressa fil-perċentwal tal-ammonti ta’ 
referenza għandha tkun tradotta b’mod 
viżiv f'forma grafika li tinqara u 
tinftiehem immedjatament (istogrammi 
jew setturi pereżempju).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proteini, l-aċidi, il-fibra u l-proteini għandhom ikunu suġġetti għal dikjarazzjoni 
obbligatorja, imma mhux fil-wiċċ prinċipali. Barra minn hekk, għall-finijiet tal-viżibilità u 
tal-faċilitazzjoni tal-interpretazzjoni, id-dikjarazzjoni obbligatorja b'perċentwal tal-ammonti 
ta' referenza għandha ssir f'forma ta' grafiki.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-

2. Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
nutrizzjoni u dik marbuta mal-elementi 
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Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.

msemmija fl-Artikolu 29(2) għandha tidher 
flimkien f’post wieħed u, kif jixraq dwar l-
elementi msemmija fl-Artikolu 29(2), fl-
ordni ta’ preżentazzjoni provduta fil-Parti 
Ċ ta’ l-Anness XIII.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-parti ta’ wara tal-pakkett dikjarazzjoni kompluta dwar in-nutrizzjoni għandha ssemmi n-
nutrimenti kollha.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 
bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti negliġibbli 
ta’ ...’ qrib sew tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni meta preżenti.

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 
bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti negliġibbli 
ta’ ...’ qrib sew tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni meta preżenti. F’każijiet fejn l-
ammont ta’ enerġija jew nutrijent wieħed 
jew ħafna fi prodott jkunu ekwivalenti 
għal zero, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ 
tinbidel bi stqarrija bħal ‘Ma fih l-ebda 
kwantità ta’ ...’ qrib sew tad-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni meta preżenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu iktar xieraq li jiġi indikat in-nuqqas totali ta’ nutriment milli jissemmew “ammonti 
negliġibbli”.
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jistgħu jintużaw forom jew simboli 
grafiċi għall-preżentazzjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni skond xi 
skema nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44 
dejjem jekk jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali 
li ġejjin.

5. Mingħajr preġudizzjonu għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 34(1), jistgħu 
jintużaw forom jew simboli grafiċi għall-
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni skond xi skema nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 44 dejjem jekk 
jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali li ġejjin.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet eventwali nazzjonali m’għandhomx jimpedixxu indikazzjoni bil-
perċentwal tal-ammonti ta’ referenza f'forma grafika.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-regoli marbuta ma' aspetti oħra ta' 
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafu 5, jistgħu jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

6. Ir-regoli marbuta ma' aspetti oħra ta' 
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni jistgħu jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni. Fir-rigward tal-aspetti 
msemmija fil-paragrafu 5, il-
Kummissjoni, mhux iktar tard mit-tmiem 
tal-perjodu ta’ tranżizzjoni, għandha 
tippreżenta rapport dwar il-modalitajiet 
għall-implimentazzjoni ta’ preżentazzjoni 
komuni fl-iskala Komunitarja, 
b’kunsiderazzjoni partikolarment tad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 marbuta 
mal-Artikolu 31(3).   Dawk il-miżuri
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
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msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa armonizzazzjoni tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni fis-
suq intern, imma din ma tistax issir ħlief wara studju profond li jagħmilha possibbli li tiġi 
identifikat l-preżentazzjoni l-iktar xierqa għall-konsumaturi Ewropej kollha.

Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' l-ikel mhuwiex l-istess bħal 
dak ta' wieħed mill-ingrdjent(i) tiegħu, il-
pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' dak/dawk l-ingredjent(i) 
għandu jingħata wkoll.

3. Meta l-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' l-ikel ma jkunx l-istess bħal 
dak ta' ingredjent jew ta’ ingredjenti
karatteristiċi tiegħu, il-pajjiż ta' l-oriġini 
jew il-post ta' provenjenza ta' dak/dawk l-
ingredjent(i) għandu jingħata wkoll.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu tat-termini “karatteristiċi”, kif definit fl-Artikolu 2(2), għandu l-għan li jevita li 
jissemma' l-oriġini ta' ingredjent li mhux indispensabbli li l-konsumatur  ikun jaf minn fejn hu 
ġej u jirriżulta f’informazzjoni inutli żejda.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jirrikjedux il-forniment ta' wħud mid-
dettalji msemmija fil-paragrafu 1, ħlief 
dawk imsemmija fl-Artikolu 9(1) (c), 
sakemm il-konsumatur jew il-caterers tal-
massa jibqa' jirċievi informazzjoni 

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jirrikjedux it-twaħħil  ta' wħud mid-dettalji 
msemmija fil-paragrafu 1, ħlief dawk 
imsemmija fl-Artikolu 9(1) (c), sakemm l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 9(1), 
punti (a), (b) u (f) tkun tista’ tingħata lill-
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suffiċjenti. konsumatur finali fuq talba.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk il-preżenza ta’ allerġeni biss għandha tiġi indikata b’mod ċar fil-post tal-bejgħ fil-każ 
ta’ prodotti mhux imballati minn qabel, informazzjoni oħra importanti, bħal-lista tal-
ingredjenti jew il-pajjiżi ta’ oriġini, għandha tkun tista’ tingħata lill-konsumatur meta 
jagħmel it-talba.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness III – punt 2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.3 Ikel li fih l-aspartame awtorizzat 
skond id-Direttiva 89/107/KEE

2.3 Ikel li fih l-aspartame awtorizzat 
skond id-Direttiva 89/107/KEE

DETTALJI: 'fih sors ta’ phenylalanine' DETTALJI: 'fih sors ta’ aspartame’

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ttejjeb il-komprensjoni mill-konsumatur permezz tal-użu ta’ 
isem komuni u mhux terminu tekniku.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness V – parti B – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a L-ikel li jkun fih aċidi trans tax-xaħam 
għandu jkollu b’mod obbligatorju waħda 
minn dawn id-dettalji li ġejjin:
“fih aċidi trans tax-xaħam” jew “fih 
xaħmijiet idroġenizzati” jew “fih 
xaħmijiet parzjalment idroġenizzati”.
Dan id-dettall għandu jkun preżentat 

Adlib Express Watermark



PE414.258v01-00 22/23 PA\747405MT.doc

MT

b’mod differenti mid-dettaljui dwar l-
ingredjenti l-oħra fil-parti viżiva 
prinċipali, u għandha tkun 
partikolarment viżibbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-aċidi trans tax-xaħam huma rikonoxxuti bħala li jagħmlu ħsara lis-saħħa u huma projbiti 
f’diversi pajjiżi. L-indikazzjoni tal-preżenza tagħhom, għalhekk, għandha tkun obbligatorja u 
partikolarment viżibbli.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness VI – parti B – punt 1 u 2 – kolonna “Għoti ta’ isem”

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘Żejt’, flimkien ma’ 1. ‘Żejt’, flimkien ma’

– jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, skond kif xiraq, jew

– jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, skond kif xiraq, jew

– b'indikazzjoni ta' l-oriġini veġitali 
jewmill-annimali tagħhom.

– b'indikazzjoni ta' l-oriġini veġitali 
jewmill-annimali tagħhom.

L-aġġettiv ‘idroġenizzat’ irid ikun ma’ l-
indikazzjoni ta’ żejt idroġenizzat sakemm 
l-ammonti ta’ saturati u trans xaħmijiet 
ma jkunux imniżżla fid-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni

L-aġġettiv ‘idroġenizzat’ irid ikun ma’ l-
indikazzjoni ta’ żejt idroġenizzat.

2. 'Xaħam’, flimkien ma’ 2. 'Xaħam’, flimkien ma’

– jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, skond kif xiraq, jew

– jew l-aġġettiv “veġitali” jew mill-
“annimali”, skond kif xiraq, jew

– b'indikazzjoni ta' l-oriġini veġitali 
jewmill-annimali tagħhom.

– b'indikazzjoni ta' l-oriġini veġitali 
jewmill-annimali tagħhom.

L-aġġettiv 'idroġenizzat’ irid ikun ma’ l-
indikazzjoni ta’ xaħam idroġenizzat 
sakemm l-ammont ta’ saturati u trans 
xaħmijiet ma jkunux imniżżla fid-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni

L-aġġettiv ‘idroġenizzat’ irid ikun ma’ l-
indikazzjoni ta’ żejt idroġenizzat.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-aċidi trans tax-xaħam huma rikonoxxuti bħala li jagħmlu ħsara lis-saħħa u huma projbiti 
f’diversi pajjiżi. L-indikazzjoni tal-preżenza tagħhom, għalhekk, għandha tkun obbligatorja u 
partikolarment viżibbli. Il-fatt li dawn jiddaħħlu fid-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
m'għandhiex timpedixxi li jissemmew b'mod ċar fost l-ingredjenti.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness IX – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk hemm bżonn, dawn id-dettalji għandu 
jkollhom warajhom deskrizzjoni tal-
kondizzjonijiet tal-ħżin li jridu jiġu 
osservati jekk il-prodott irid jinżamm 
għall-perjodu speċifikat.

Jekk hemm bżonn, dawn id-dettalji għandu 
jkollhom warajhom deskrizzjoni tal-
kondizzjonijiet tal-ħżin li jridu jiġu 
osservati jekk il-prodott irid jinżamm 
għall-perjodu speċifikat. It-tul tal-
preservazzjoni wara l-ftuħ kif ukoll il-
kundizzjonjiet tal-preservazzjoni li 
għandhom jiġu sodisfatti wara l-ftuħ 
għandhom ukoll jissemmew. Dan l-aħħar 
obbligu ma japplikaw għall-ikel li l-ftuħ 
tiegħu ma jkollux effetti fuq it-tul taż-
żmien tal-preservazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Xi ftit prodotti biss li jiħżienu malajr isemmu t-tul tal-preservazzjoni wara l-ftuħ. Din id-
dispożizzjoni għandha tiġi estiża għall-prodotti kollha li l-ftuħ tagħhom jimmodifika t-tul tal-
preservazzjoni.
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