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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħwawar u 
ċerti ingredjenti ta’ l-ikel bi proprjetajiet ta’ taħwir għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel li 
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 1576/89, ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru. 1601/91, ir-Regolament (KE) Nru. 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0427)1

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 37 u 95 tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0259/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel (A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 5

Sabiex tkun imħarsa s-saħħa tal-bniedem, 
l-ambitu ta’ dan ir-Regolament għandu 
jkopri l-ħwawar, il-materjali mis-sors 
għall-ħwawar u l-ikel li fih il-ħwawar. 
Għandu jkopri wkoll ċerti ingredjenti ta’ l-
ikel bi proprjetajiet ta’ taħwir li jiġu 
miżjuda ma’ l-ikel bl-għan prinċipali li 
tiżdied il-benna u li jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għall-preżenza fl-ikel ta’ ċerti 
sustanzi mhux mixtieqa li jseħħu b’mod 

Sabiex tkun imħarsa s-saħħa tal-bniedem, 
l-ambitu ta’ dan ir-Regolament għandu 
jkopri l-ħwawar, il-materjali ta' sors għall-
ħwawar u l-ikel li fih il-ħwawar. Għandu 
jkopri wkoll ċerti ingredjenti ta’ l-ikel bi 
proprjetajiet ta’ taħwir li jiġu miżjuda ma’ 
l-ikel bl-għan prinċipali li tiżdied il-benna 
u li jikkontribwixxu għall-preżenza fl-ikel 
ta’ ċerti sustanzi naturali mhux mixtieqa 
(‘ingredjenti ta’ l-ikel bi proprjetajiet ta’ 

  
1 Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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naturali (‘ingredjenti ta’ l-ikel bi 
proprjetajiet ta’ taħwir’), il-materjal mis-
sors tagħhom u l-ikel li jinstabu fih. 

taħwir’), il-materjal ta' sors tagħhom u l-
ikel li jinstabu fih. 

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta' l-Anness III, il-frażi 'b'mod sinifikanti' mhix preċiża biżżejjed sabiex 
tiddefinixxi l-kategorija ta' ingredjenti ta' l-ikel b'karatteristiċi ta' taħwir li jikkontribwixxu 
għall-preżenza fl-ikel ta’ ċerti sustanzi naturali mhux mixtieqa.  Għalhekk għandha titħassar.. 

Emenda 2
PREMESSA 22

Ir-rekwiżiti speċifiċi ta’ l-informazzjoni 
għandhom jiżguraw li l-konsumaturi ma 
jkunux żgwidati dwar il-materjal mis-sors 
użat għall-produzzjoni tal-ħwawar naturali.
Ngħidu aħna, is-sors tal-vanillina 
miksuba mill-injam se jkollu jissemma.

Ir-rekwiżiti speċifiċi ta’ l-informazzjoni 
għandhom jiżguraw ingannati dwar il-
materjal mis-sors użat għall-produzzjoni 
tal-ħwawar naturali. 

Ġustifikazzjoni

Jekk il-punt ta' din id-dispożizzjoni introduttorja hija li tiċċara t-tip ta' informazzjoni li hemm 
bżonn tiġi pprovduta sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi ma jiġux ingannati, allura mhux 
biżżejjed li jingħata eżempju wieħed.

Emenda 3
PREMESSA 25

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-
setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti lill-
Kummissjoni13.
13 ĠU L 184, 17.7.1999, p 23.

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-
setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti lill-
Kummissjoni13.
13 ĠU L 184, 17.7.1999, p 23. Deċiżjoni kif 
emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 
22.7.2006, p. 11)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdid tal-komitoloġija.
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Emenda 4
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
dwar ħwawar u ingredjenti ta’ l-ikel bi 
proprjetajiet ta’ taħwir għall-użu fl-ikel u 
fuq l-ikel biex jiġi żgurat il-funzjonament
effettiv tas-suq intern u livell għoli ta’ 
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta’ 
ħarsien tal-konsumatur.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli 
dwar ħwawar u ingredjenti ta’ l-ikel bi 
proprjetajiet ta’ taħwir għall-użu fl-ikel u 
fuq l-ikel biex jiġi żgurat livell għoli ta' 
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ħarsien 
tal-konsumatur u l-iffunzjonar effettiv tas-
suq intern. 

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 95 tat-Trattat KE, li jipprovdi l-bażi legali għal dan ir-regolament, isemmi l-ewwel 
l-iffunzjonar effettiv tas-suq intern u mbagħad il-livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem 
u l-ħarsien tal-konsumatur .    Madankollu, fil-kuntest ta' dan r-regolament, li jimplimenta l-
objettivi tal-White Paper tas-sena 2000 dwar is-Sikurezza ta' l-Ikel, dik l-ordni taf tagħti l-
impressjoni li r-regolament kien maħsub primarjament sabiex jippromwovi l-kompetizzjoni 
fis-suq intern u li l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u l-ħarsien tal-konsumatur kienu 
sekondarji. 

Emenda 5
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1 , PUNT (A)

(a) il-ħwawar li jintużaw jew li huma 
maħsuba għall-użu fl-ikel jew fuq l-ikel, 
ħlief għall-ħwawar bl-affumikazzjoni li 
jaqgħu fl-ambitu tar-Regolament (KE) 
Nru. 2065/2003;

(a) il-ħwawar li jintużaw jew li huma 
maħsuba għall-użu fl-ikel jew fuq l-ikel, 
inklużi ħwawar bl-affumikazzjoni li ma 
jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru. 2065/2003;

Ġustifikazzjoni

Billi r-Regolament Nru 2065/2003 jistipola dispożizzjonijiet speċifiċi għal ħwawar bl-
affumikazzjoni, iżda mhux il-ħwawar bl-affumikazzjoni kollha, teżisti l-possibilità li tinħoloq 
lakuna legali. Dan ir-regolament għandu japplika għal ħwawar bl-affumikazzjoni li mhumiex 
koperti mir-Regolament Nru 2065/2003.

Emenda 6
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3

Fejn ikun meħtieġ, jista’ jiġi deċiż skond 
il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 18(2)

Fejn ikun meħtieġ, jista’ jiġi deċiż skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju li 
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jekk sustanza jew taħlita ta’ sustanzi, 
materjal jew tip ta’ ikel partikolari jaqax fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament jew le. 

tissemma fl-Artikolu 18(2a) jekk sustanza 
jew taħlita ta’ sustanzi, materjal jew tip ta’ 
ikel partikolari jaqax fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew le. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdid tal-komitoloġija.

Emenda 7
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 2, PUNT (B)

(b) 'sustanza ta’ taħwir' għandha tfisser 
sustanza ddefinita kimikament bi 
proprjetajiet ta’ taħwir;

(b) 'sustanza ta’ taħwir' għandha tfisser 
sustanza ddefinita kimikament bi 
proprjetajiet ta’ taħwir li tinkiseb permezz 
ta' proċessi 'naturali' xierqa jew permezz 
ta' sinteżi kimika;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' sustanza ta' taħwir f'dan l-Artikolu hija marbuta ma' l-Artikolu 14, li 
jirregola l-ittikkettar ta' l-ikel. Billi sustanzi 'identiċi għal dawk naturali' huma kimikament 
identiċi għas-sustanzi 'naturali' m'hemmx bżonn ta' definizzjoni speċifika għal ħwawar 
sintetiċi. Huwa raġonevoli, madankollu, li ssir din ir-referenza fil-kuntest li tiġi pprovduta 
informazzjoni li tinftiehem u kompluta lill-konsumaturi. 

Emenda 8
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 4

Fejn ikun meħtieġ, jista’ jiġi deċiż skond 
il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 18(2) 
jekk sustanza partikolari taqax 
f’kategorija speċifika li hija elenkata fil-
paragrafu 2(b) sa (j) jew le.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdid tal-komitoloġija.

Emenda 9
ARTIKOLU 4, PUNT (B A) (ġdid)
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(ba) huma joffru vantaġġi u benefiċċji 
lill-konsumatur.

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni ta' ħwawar mhix sempliċiment kwistjoni ta' sikurezza tossikoloġika iżda hija 
wkoll dwar kemm huwa prudenti li jkun hemm ħwawar eċċessivi fl-ikel, li jista' jkollhom 
effetti laterali mhux mixtieqa ta' kompetizzjoni fis-suq tal-prodotti ta' l-ikel. Il-proċedura ta' 
approvazzjoni, għalhekk, għandha tinkludi l-kriterji relatati mal-vantaġġi u l-benefiċċji għall-
konsumaturi.

Emenda 10
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU 3

Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tal-paragrafu 2 skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 18(2).

Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tal-paragrafu 2 skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
tissemma fl-Artikolu 18(2a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdid tal-komitoloġija.

Emenda 11
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 2

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri skond l-opinjoni ta’ 
l-Awtorità, skond il-proċedura li tissemma 
fl-Artikolu 18(2). Miżuri bħal dawn 
għandhom ikunu stabbiliti fl-Annessi III, 
IV u/jew V kif jixraq.

Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandha tadotta miżuri skond l-opinjoni ta’ 
l-Awtorità, skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 18(2a).
Miżuri bħal dawn għandhom ikunu 
stabbiliti fl-Annessi III, IV u/jew V kif 
jixraq.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdid tal-komitoloġija.

Emenda 12
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ARTIKOLU 12

Il-ħwawar li mhumiex maħsuba għall-
bejgħ lill-konsumatur finali jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq biss jekk l-ippakkjar, il-
kontenituri jew id-dokumenti mehmuża 
tagħhom għandu fuqu l-informazzjoni 
prevista fl-Artikoli 13 u 14, li trid tkun 
viżibbli faċilment, tinqara b’mod ċar u 
indelibbli.

Il-ħwawar li mhumiex maħsuba għall-
bejgħ lill-konsumatur finali jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq biss jekk l-ippakkjar, il-
kontenituri jew id-dokumenti mehmuża 
tagħhom għandhom fuqhom l-
informazzjoni prevista fl-Artikoli 13 u 14, 
li trid tkun viżibbli faċilment, tinqara 
b’mod ċar u indelibbli. Dan m'għandux 
ifisser li pajjiżi ma jistgħux japplikaw 
dispożizzjonijiet aktar dettaljati u eżiġenti.

Emenda 13
ARTIKOLU 13, PARAGRAFU 1 , PUNT (E)

(e) indikazzjoni tal-kwantità massima ta’ 
kull komponent jew grupp ta’ komponenti 
li hija soġġetta għal limitazzjoni 
kwantitativa fl-ikel u/jew għal 
informazzjoni xierqa f’termini ċari u li 
jinftehmu faċilment li jippermettu lix-
xerrej li jikkonforma ma’ dan ir-
Regolament jew ma’ leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra rilevanti; 

(e) indikazzjoni tal-kwantità massima ta’ 
kull komponent jew grupp ta’ komponenti 
li suġġetti għal limitazzjoni kwantitativa fl-
ikel u/jew għal informazzjoni xierqa 
f’termini ċari u li jinftehmu faċilment li 
jippermettu lix-xerrej li jikkonforma ma’ 
dan ir-Regolament jew ma’ leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra rilevanti, inkluż ir-
Regolament 1829/2003.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-importanza tar-Regolament dwar is-sikurezza ta' l-ikel  1829/2003, dan għandu 
jissema' b'mod espliċitu.

Emenda 14
ARTIKOLU 14, PARAGRAFU 4, SUBPARAGRAFU 1

It-terminu ‘naturali’ jista’ jintuża biss 
flimkien ma’ referenza għal ikel, kategorija 
ta’ ikel jew sors ta’ taħwir ta’ veġetali jew 
annimali, jekk mill-inqas 90% [w/w] tal-
komponent ta’ taħwir inkiseb mill-materjal 
mis-sors imsemmi.

It-terminu ‘naturali’ jista’ jintuża biss 
flimkien ma’ referenza għal ikel, kategorija 
ta’ ikel jew sors ta ' taħwir li ġej minn 
ħxejjex jew annimali, jekk mill-inqas 98%
[w/w] tal-komponent ta’ taħwir ikun
inkiseb mill-materjal tas-sors imsemmi.
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Ġustifikazzjoni

Il-proporzjon ta' 90/10 jista' tinganna lill-konsumaturi.  It-test propost jista' jagħti lill-
konsumaturi l-impressjoni li l-ħwawar inkisbu primarjament mill-komponent ewlieni msemmi, 
mentri fil-fatt, l-10% li jifdal ikun inkiseb minn ingredjenti kompletament differenti.  Il-
proporzjon għandu jkun ta' 98/2.

Emenda 15
ARTIKOLU 17, PARAGRAFU 2

2. Wara li tkun ġiet ikkonsultata l-
Awtorità, tista’ tiġi adottata metodoloġija 
komuni għall-ġbir ta’ l-informazzjoni mill-
Istati Membri dwar il-konsum u l-użu tal-
ħwawar li ġew stabbilit fil-lista 
Komunitarja u tas-sustanzi elenkati fl-
Anness III, skond il-proċedura li tissemma 
fl-Artikolu 18(2).

2. Wara li tkun ġiet ikkonsultata l-
Awtorità, għandha tiġi adottata 
metodoloġija komuni għall-ġbir ta’ l-
informazzjoni mill-Istati Membri dwar il-
konsum u l-użu tal-ħwawar li ġew stabbilit 
fil-lista Komunitarja u tas-sustanzi elenkati 
fl-Anness III, skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 18(2a).

Ġustifikazzjoni

Metodoloġija komuni hija essenzjali sabiex tiġi kkomparata d-data fir-rapporti tal-pajjiżi. 
Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdid tal-komitoloġija.

Emenda 16
ARTIKOLU 17, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Il-lista Komunitarja għandha tiġi 
ċċekkjata kull 10 snin.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-avvanzi teknoloġiċi kontinwi fil-produzzjoni tal-ħwawar għall-ikel, għandu jiġi 
stipulat perjodu ta' żmien għall-aġġornament tal-lista. 

Emenda 17
ARTIKOLU 18, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2 a. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
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5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, wara li jiġu kkunsidrati d-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdid tal-komitoloġija.

Emenda 18
ARTIKOLU 19

Għandhom jiġu adottati l-emendi għall-
Annessi II sa V għal dan ir-Regolament 
sabiex jirriflettu l-progress xjentifiku u 
tekniku skond il-proċedura li tissemma fl-
Artikolu 18(2).

Għandhom jiġu adottati l-emendi għall-
Annessi II sa V għal dan ir-Regolament 
sabiex jirriflettu l-progress xjentifiku u 
tekniku skond il-proċedura regolatorju bi 
skrutinju li tissemma fl-Artikolu 18(2a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdid tal-komitoloġija.

Emenda 19
ARTIKOLU 22, PARAGRAFU 3

3. Tista’ tiġi adottata kwalunkwe miżura 
tranżitorja xierqa skond il-proċedura li 
tissemma fl-Artikolu 18(2).

3. Tista’ tiġi adottata kwalunkwe miżura 
tranżitorja xierqa skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
Artikolu 18(2a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex taġġorna t-test skond id-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdid tal-komitoloġija.

Emenda 20
ARTIKOLU 26

Anness III, paragrafu 1, inċiż 2 (Direttiva 2000/13/KE)

“ħwawar bl-affumikazzjoni” jekk il-
komponent ta’ taħwir fih il-ħwawar kif 
iddefiniti fl-Artikolu 3 (2) (f) tar-

“ħwawar bl-affumikazzjoni”, jew isem jew 
deskrizzjoni aktar speċifiċi tal-ħwawar bl-
affumikazzjoni, jekk il-komponent ta’ 
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Regolament KE Nru […] [ir-Regolament 
dwar il-ħwawar] u jagħti benna ta’ 
affumikat lill-ikel.

taħwir fih il-ħwawar kif iddefiniti fl-
Artikolu 3 (2) (f) tar-Regolament KE Nru 
[…] [ir-Regolament dwar il-ħwawar] u 
jagħti benna ta’ affumikat lill-ikel

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi l-opportunità sabiex issir referenza għall-ħwawar bl-affumikazzjoni 
sabiex il-konsumatur ikun infumrat kif jixraq dwar il-ħwawar togħma ta' salamun, ta' bacon, 
ta' barbecue etċ.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-ħwawar huma parti mill-iżvilupp storiku ta' l-iklel tal-bniedem. Permezz taż-żieda ta' 
ħwawar il-bniedem tejjeb l-ikel u tah identità. Bl-avvanzi fit-teknoloġija ta' l-ikel, il-ħwawar 
saru saħansitra aktar importanti fil-preprazzjoni moderna ta' l-ikel, billu kull riħa jew togħma 
naturali tista' tiġi kkuppjata sintentikament. B'konsegwenza, il-ħwawar għandhom valur 
konsiderevoli fis-suq. Ħwawar prodotti b'mod industrijali jistgħu jinħażnu faċilment u billi 
huma disponibbli matul is-sena kollha l-kwistjoni ta' kemm l-ingredjenti bażiċi huma friski 
qed issir anqas u anqas importanti. 

S'issa 2600 molekula b'karatteristiċi ta' taħwir identiċi għal dawk naturali ġew iżolati fil-
laboratorju. Il-produtturi jistgħu jikkombinawhom flimkien sabiex joħolqu togħmiet ġodda li 
ma jeżistux b'mod naturali. Il-ħwawar, li aħna niddefinixuhom bħala żieda ta' riħa u togħma 
ma' l-ikliet, huwa magħmulin l-aktar minn taħlitiet ta' numru kbir ta' preparazzjonijiet 
aromatiċi li l-kompożizzjoni tagħhom hija ġeneralment sigriet kummerċjali. Lanqas il-
produtturi ta' l-ikel ma jafu minn xiex huma magħmulin il-ħwawar li jżidu mal-prodotti 
tagħhom.  

Aħna nqisu li r-regolament propost huwa pjan tajjeb għall-immodernizzar u l-issimplifikar tal-
leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-ħwawar. Sakemm is-sikurezza sħiħa ta' l-ikel hija garantita u l-
konsumaturi huma mħarsin, il-proposta tagħti lill-industrija ta' l-ikel l-opportunità għal aktar 
żvilupp teknoloġiku u ssaħħaħ is-suq intern. L-emendi ssuġġeriti għat-test tar-regolament 
propost jirrappreżentaw il-kontribuzzjoni tal-Parlament biex tinstab l-aħjar soluzzjoni 
possibbli għal ċerti kwistjonijiet li għadhom mhux solvuti, u ukoll il-pożizzjoni tiegħu dwar
ir-rabta bejn il-leġiżlazzjoni dwar il-ħwawar u politiki oħra ta' l-UE dwar is-saħħa pubblika.

Fl-istess waqt li qed tissimplifika u timmodernizza l-leġiżlazzjoni dwar l-addittivi, l-UE qed 
tagħmel l-istess għal-leġiżlazzjoni dwar il-ħwawar, li magħha qed iżżid - fit-titolu tar-
regolament - 'ċerti ingredjenti ta’ l-ikel bi proprjetajiet ta’ taħwir'. Għalkemm l-Anness III 
jinkludi lista ta' ċerti ingredjenti ta' l-ikel li huma pprojbiti, u għal ċerti ingredjenti oħra 
jistipola l-livelli massimi permessi, din mhix kategorija fir-regolament li m'hemm ebda 
argument dwarha. Il-possibilità li din tirriżulta f'żieda mhix intenzjonata ma' l-ikel ta' sustanzi 
mhux mixtieqa għandha tinqata' barra.

Ir-rapporteur tagħkom jilqa' b'sodisfazzjon is-simplikazzjoni u ċ-ċentralizzazzjoni tal-
proċedura ta' approvazzjoni għall-ħwawar, li ser ittaffi l-piż fuq l-Istati Membri u żżid iċ-
ċertezza legali fis-suq intern. Ir-rapporteur tagħkom jappoġġja d-dispożizzjoni li, skond l-
evalwazzjoni tar-riskju li għandha twettaq l-EFSA, huma biss dawk il-ħwawar inklużi fil-lista 
pożittiva tal-Komunità li ser jitqiegħdu fis-suq.

It-rapporteur tagħkom jaqbel ukoll ma' l-introduzzjoni tal-proċedura ta' komitoloġija,  li ser 
tieħu post il-proċedura attwali ta' kodeċiżjoni. Din hija bidla sensibbli billi l-proċedura l-ġdida 
ta' komitoloġija issa tagħti lill-Parlament Ewropew il-possibilità li jeżamina proċedura jekk 
jemmen li dan ikun meħtieġ. Dan ifisser li d-dispożizzjoni rilevanti fir-regolament propost li 
tirreferi għall-proċedura ta' komitoloġija l-antika (Artikolu 18(2)) hemm bżonn li tiġi mibdula 
b'dispożizzjoni ġdida (Artikolu 18(2a)) sabiex il-Parlament jingħata l-possibilità li jeżamina t-
teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-kwistijonijiet kollha koperti mir-regoalment propost. 
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Minħabba li l-istruttura kimika tal-molekuli hija identika, huwa sensibbli li titneħħa d-
distinzjoni bejn sustanzi ta' taħwir 'naturali' u dawk 'identiċi għal dawk naturali' (i.e. sintetiċi) 
għaliex fejn jirrigwarda l-konsum uman hija s-sikurezza tas-sustanza li hija importanti u mhux 
l-oriġini tagħha. Madanakollu, it-tneħħija tad-distinzjoni fir-rigward tal-metodu ta' 
produzzjoni (permezz ta' proċess 'naturali' jew permezz ta' sinteżi kimika) ma ttrattatx il-
kwistjoni 'politika' tal-ħarsien tal-konsumatur. Il-konsumaturi jridu jkunu jafu liema 
ingredjenti bażiċi jiffurmaw is-sustanza ta' taħwir u liema proċessi intużaw sabiex din issir. 
Għalhekk huma qed jitolbu għal ittikkettar ta' l-ikel li jkun ċar u jinftiehem. Ir-regolament 
propost jissodisfa din it-talba fl-Artikolu 14, li jistipola l-persentaġġ minimu ta' komponenti 
ta' taħwir 'naturali' miksuba mill-materjal ta' sors prinċipali msemmi sabiex sustanza ta' taħwir 
tkun tista' tinbiegħ bid-deskrizzjoni ta' 'naturali'. Madanakollu, l-Artikolu 14 jidher li jinsab 
maqtugħ għalih minħabba li m'hemm ebda referenza fost id-defninizzjonijiet ta' l-Artikolu 3 
għad-differenza bejn sustanzi ta' taħwir 'naturali' u dawk 'identiċi għal dawk naturali'. 

Min-naħa ta' saħħa tal-konsumatur fit-tul, kwistjoni rilevanti tirrigwarda kemm hu ta' min 
jibqa' jintuża numru li dejjem qed jiżdied ta' addittivi ta' l-ikel. L-użu ta' ħwawar qawwijin li 
jaħbu l-kwalità ħażina ta' l-ikel tolqot l-istrateġija attwali ta' l-UE sabiex tiġġieled l-obeżità.

L-użu ta' kumbinazzjoni ta' ħwawar jista' jgħatti l-kompożizzjoni ħażina għas-saħħa ta' ikel 
ipproċessat (wisq xaħam, zokkor jew melħ) jew il-kwalità ħażina ta' l-ingredjenti ta' l-ikel. It-
togħmiet u l-irwejjaħ jistgħu jissaħħu u anke jagħmlu l-konsumaturi dipendenti fuq ċerti 
prodotti (jew ditti) bi ħwawar qawwija b'hekk ibiegħduhom mit-togħmiet u l-irwejjaħ 
'naturali' oriġinali.   

Ir-rapporteur tagħkom jemmen li fil-każ ta' ħwawar mhix biżżejjed li wieħed sempliċiment 
iqis l-aspett tossikoloġiku tas-sikurezza ta' l-ikel, li fi proċedura standardizzata ta' 
approvazzjoni taqa' fi ħdan ir-responsabilità ta' l-EFSA, iżda li huwa wkoll importanti li jiġi 
evalwat il-bżonn reali li jiżdiedu l-ħwawar ma' l-ikel. Jekk naqblu li hemm rabta bejn id-
drawwiet ta' l-ikel u t-togħmiet u l-irwejjaħ li dejjem qed siru aktar qawwija ta' ikel lest biex 
jittiekel (ready-made), allura huwa wkoll importanti li wieħed jenfasizza l-bżonn li nedukaw 
lill-konsumaturi. Min-naħa tal-ħarsien ta' l-interessi fit-tul tal-konsumatur huwa sensibbli li r-
regolament jintroduċi kriterji relatati mal-vantaġġi u mal-benefiċċji li l-użu ta' ħwawar 
għandu għall-konsumatur. 

Il-konsumaturi għandu jkollhom ukoll id-dritt li jagħżlu. Dawk li jixtiequ jikkunsmaw ikel li 
mhux imħawwar, jew li jixtiequ jużaw biss ħwawar miksuba minn ingredjenti 'naturali', 
għandu jkollhom l-opportunità li jagħmlu dan. Dik l-opportunità tista' tiġi pprovduta permezz ta' 
ttikettar ta' ikel li jkun jinftiehem faċilment, li huwa l-bażi għall-informazzjoni lill-kunsumaturi dwar 
il-vantaġġi, fis-sens ta' drawwiet ta' ikel tajbin għas-saħħa, ta' ikel b'inqas ħwawar.

Ir-rapporteur tagħkom jilqa' b'sodisfazzjon id-dispożizzjoni li permezz tagħha il-Kummissjoni 
ser timmoniterja l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata mal-ħwawar u l-ingredjenti ta' l-
ikel b'karatteristiċi ta' taħwir fuq il-bażi ta' rapporti regolari ppreżentati mill-Istati Membri, 
iżda jemmen li l-arranġamenti dwar l-irrappurtar għandhom jinvolvu l-irrapurtar min-naħa ta' 
l-operaturi tal-kummerċ ta' l-ikel lill-Istati Membri, li min-naħa tagħhom ikunu mitluba 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni.    Ir-rapporteur tagħkom jaqbel ukoll ma' l-introduzzjoni ta' 
proċedura ta' awtorizzazzjoni għal ħwawar miksuba minn organiżmi ġenetikament modifikati.


