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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

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

*** Proċedura ta' kunsensIl-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 
komunimaġġoranza 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 l-addittivi 
ta’ l-ikel
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(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)0567)

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0401/2006),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi leġali 
proposta,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 36 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 mill-Parlament

Emenda 1
Ċitazzjoni 1

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 95 u l-Artikolu 175 tiegħu,

Emenda 2
Premessa 3
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(3) Dan ir-Regolament jieħu post id-
Direttivi u d-Deċiżjonijiet preċedenti li 
jikkonċernaw l-addittivi ta’ l-ikel permessi 
għall-użu fl-ikel, bil-ħsieb li jkunu żgurati 
l-funzjonament effettiv tas-suq intern u 
livell għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-
bniedem u għall-interessi tal-konsumaturi 
permezz ta’ proċeduri komprensivi u 
semplifikati.

Dan ir-Regolament jieħu post id-Direttivi u 
d-Deċiżjonijiet preċedenti li jikkonċernaw 
l-addittivi ta’ l-ikel permessi għall-użu fl-
ikel, bil-ħsieb li jkunu żgurati l-
funzjonament effettiv tas-suq intern u livell 
għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent, u għall-interessi 
tal-konsumaturi, inklużi dawk il-
konsumaturi li huma allerġiċi għal ċerti 
sustanzi, permezz ta’ proċeduri 
komprensivi u simplifikati.

Emenda 3
Premessa 6 

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

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

Ġustifikazzjoni

M'għandu l-ebda effett rigward saħħet il-konsumatur jekk sustanza tkunx intużat biex tgħin fl-
ipproċessar jew bħala addittiv. Il-fattur deċiżiv huwa jekk tibqax fil-prodott aħħari. 
Naturalment, hemm bżonn ta’ perjodu twil ta’ tranżizzjoni qabel ma s-sustanzi użati biex 
jgħinu fl-ipproċessar u l-addittivi, kif definiti bħalissa, jkun jeħtiġilhom jiġu awtorizzati skond 
dan ir-Regolament.

Emenda 4
Premessa 14

(14) L-addittivi ta’ l-ikel għandhom 
jinżammu taħt osservazzjoni kontinwa u 
jridu jkunu evalwati mill-ġdid kulmeta 
jkun meħtieġ fid-dawl tal-kondizzjonijiet 
ta’ l-użu li jinbidlu u fid-dawl ta’ 
informazzjoni xjentifika ġdida.

(14) L-addittivi ta’ l-ikel għandhom 
jinżammu taħt osservazzjoni kontinwa u 
jridu jkunu evalwati mill-ġdid kulmeta 
jkun meħtieġ fid-dawl tal-kondizzjonijiet 
ta’ l-użu li jinbidlu u fid-dawl ta’ 
informazzjoni xjentifika ġdida. Għandhom 
jiġu adottati programmi speċjali ta’ 
evalwazzjoni sabiex jiġu eżaminati mill-
ġdid l-awtorizzazzjonijiet maħruġa.
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Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ addittivi għandha tiġi eżaminata mill-ġdid kontinwament. 
Ikun xieraq li l-addittivi jiġu klassifikati fl-ordni prijoritarja skond l-urġenza li wieħed 
jeżamina mill-ġdid l-użu tagħhom. Ikun xieraq li din il-klassifikazzjoni prijoritarja ssir 
permezz ta’ programm ta’ evalwazzjoni sabiex tkun ċara għall-partijiet kollha involuti. 
Madankollu dan ma jwaqqafx lill-Kummissjoni u/jew l-EFSA milli jieħdu l-inizjattiva biex 
jeżaminaw mill-ġdid ċerti sustanzi aktar malajr.

Emenda 5
Premessa 16a (ġdida)

(16a) Ladarba mill-perspettiva tal-
konsumatur ma tagħmilx xi differenza 
sinifikanti jekk ingredjenti fl-ikel ikunux 
preżenti bħala sustanza użata għall-
ipproċessar jew addittiv ta’ l-ikel, ikun 
xieraq li s-sustanzi użati biex jgħinu fl-
ipproċessar (bl-eċċezzjoni ta’ l-enzimi 
rregolati mir-regolament dwar l-enzimi ta' 
l-ikel) li jibqgħu fil-prodott finali jkunu 
trattati bħala addittivi ta’ l-ikel. Dan, 
madankollu, jitlob li jkun hemm perjodu 
twil ta’ tranżizzjoni.

Ġustifikazzjoni

M'għandu l-ebda effett rigward saħħet il-konsumatur jekk sustanza tkunx intużat biex tgħin fl-
ipproċessar jew bħala addittiv. Il-fattur deċiżiv huwa jekk tibqax fil-prodott aħħari. 
Naturalment, hemm bżonn ta’ perjodu twil ta’ tranżizzjoni qabel ma s-sustanzi użati biex 
jgħinu fl-ipproċessar u l-addittivi, kif definiti bħalissa, jkun jeħtiġilhom jiġu awtorizzati skond 
dan ir-Regolament.

Emenda 6
Premessa 17a (ġdida)

(17a) B’mod partikulari, ikun xieraq li l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
taġġorna u timmodifika l-lista 
Komunitarja ta’ addittivi ta’ l-ikel li 
għandha tkun stabbilita skond dan ir-
Regolament. Peress li dawk il-miżuri 
għandhom ambitu ġenerali u huma 
maħsuba biex jemendaw, iħassru jew 
jissupplimentaw elementi mhux essenzjali 
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ta' dan ir-Regolament, ikun xieraq li jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju kif provdut fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 7
Premessa 21

(21) Wara l-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni, mgħejjuna 
mill-Kumitat Permanenti tal-Katina 
Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali, 
għandha tirrevedi l-awtorizzazzjonijiet 
eżistenti kollha għall-kriterji, għajr is-
sigurtà, bħalma huma l-konsum, il-ħtieġa 
teknoloġika u l-potenzjal li jiġi żgwidat il-
konsumatur. L-addittivi ta’ l-ikel kollha li 
jkunu se jkomplu jiġu awtorizzati fil-
Komunità għandhom jiġu trasferiti għal-
listi Komunitarji fl-Annessi II u III għal 
dan ir-Regolament. L-Anness III għal dan 
ir-Regolament għandu jkun ikkompletat bl-
addittivi ta’ l-ikel l-oħra li jintużaw fl-
addittivi ta’ l-ikel u fl-enzimi ta’ l-ikel 
flimkien mal-kondizzjonijiet ta’ l-użu 
tagħhom skond ir-Regolament (KE) Nru 
[…] li jistabbilixxi proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi ta’ 
l-ikel, għall-enzimi ta’ l-ikel u għas-
sustanzi li jagħtu t-togħma lill-ikel. Biex 
ikun hemm perjodu tranżitorju xieraq, id-
dispożizzjonijiet fl-Anness III, għajr għad-
dispożizzjonijiet dwar il-ġarriera għall-
addittivi ta’ l-ikel, m’għandhomx 
japplikaw sa [l-1.1.2011].

(21) Wara l-adozzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni, mgħejjuna 
mill-Kumitat Permanenti tal-Katina 
Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali, 
għandha tirrevedi l-awtorizzazzjonijiet 
eżistenti kollha fuq il-bażi tal-
kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. L-addittivi 
ta’ l-ikel kollha li jkunu se jkomplu jiġu 
awtorizzati fil-Komunità għandhom jiġu 
trasferiti għal-listi Komunitarji fl-Annessi 
II u III għal dan ir-Regolament. L-Anness 
III għal dan ir-Regolament għandu jkun 
ikkompletat bl-addittivi ta’ l-ikel l-oħra li 
jintużaw fl-addittivi ta’ l-ikel u fl-enzimi 
ta’ l-ikel flimkien mal-kondizzjonijiet ta’ l-
użu tagħhom skond ir-Regolament (KE) 
Nru […] li jistabbilixxi proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi ta’ 
l-ikel, għall-enzimi ta’ l-ikel u għas-
sustanzi li jagħtu t-togħma lill-ikel. Biex 
ikun hemm perjodu tranżitorju xieraq, id-
dispożizzjonijiet fl-Anness III, għajr għad-
dispożizzjonijiet dwar il-ġarriera għall-
addittivi ta’ l-ikel, m’għandhomx 
japplikaw sa [1.1.2011].

Ġustifikazzjoni

M’hemmx il-ħtieġa li jiġu elenkati hawnhekk il-kriterji għall-awtorizzazzjoni skond dan ir-
Regolament.
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Emenda 8
Artikolu 1, parti introduttorja

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
dwar l-addittivi ta’ l-ikel li jintużaw fl-ikel 
sabiex ikun żgurat il-funzjonament effettiv 
tas-suq intern u livell għoli ta’ protezzjoni 
għas-saħħa tal-bniedem u ta’ protezzjoni 
għall-konsumatur.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
dwar l-addittivi ta’ l-ikel li jintużaw fl-ikel 
sabiex ikun żgurat il-funzjonament effettiv 
tas-suq intern u livell għoli ta’ protezzjoni 
għas-saħħa tal-bniedem u ta’ protezzjoni 
għall-konsumatur u dak ambjentali.

Emenda 9
Artikolu 2, punt (a)

(a) għajnuniet għall-ipproċessar; (a) għajnuniet għall-ipproċessar, sakemm 
ma jibqgħux fil-prodott finali;

Ġustifikazzjoni

M'għandu l-ebda effett rigward saħħet il-konsumatur jekk sustanza tkunx intużat biex tgħin fl-
ipproċessar jew bħala addittiv. Il-fattur deċiżiv huwa jekk tibqax fil-prodott aħħari. 
Naturalment, hemm bżonn ta’ perjodu twil ta’ tranżizzjoni qabel ma s-sustanzi użati biex 
jgħinu fl-ipproċessar u l-addittivi, kif definiti bħalissa, jkun jeħtiġilhom jiġu awtorizzati skond 
dan ir-Regolament.

Emenda 10
Artikolu 3, paragrafu 2, punt (b), punt (iii)

(iii) tista’ tirriżulta fil-preżenza mhux 
maħsuba, iżda li teknikament ma tistax 
tkun evitata fil-prodott finali, ta’ residwi 
tas-sustanza jew tad-derivati tagħha, 
sakemm ma jippreżentawx kwalunkwe 
riskju għas-saħħa u ma jkollhom l-ebda 
effett teknoloġiku fuq il-prodott finali;

(iii) ma tibqax fil-prodott finali;

Ġustifikazzjoni

M'għandu l-ebda effett rigward saħħet il-konsumatur jekk sustanza tkunx intużat biex tgħin fl-
ipproċessar jew bħala addittiv. Il-fattur deċiżiv huwa jekk tibqax fil-prodott aħħari. 
Naturalment, hemm bżonn ta’ perjodu twil ta’ tranżizzjoni qabel ma s-sustanzi użati biex 
jgħinu fl-ipproċessar u l-addittivi, kif definiti bħalissa, jkun jeħtiġilhom jiġu awtorizzati skond 
dan ir-Regolament.
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Emenda 11
Artikolu 5, paragrafu 1, punt (a a) (ġdid)

 (aa) Fuq il-bażi ta’ l-evidenza xjentifika 
disponibbli, ma tkunx taffettwa ħażin is-
saħħa pubblika jew saħħet gruppi 
vulnerabbli matul kwalunkwe parti miċ-
ċiklu tal-ħajja tagħha.

Ġustifikazzjoni

Anki jekk sustanza ma tkun tippreżenta l-ebda riskju għall-persuna li tikkonsma l-prodott li 
jkun fih is-sustanza, jista’ jkun hemm effetti ħżiena fuq l-ambjent u fuq is-saħħa pubblika fi 
stadji sussegwenti, li jkun xieraq li jitqiesu meta wieħed jiġi biex jiddeċiedi biex jagħti 
awtorizzazzjoni jew biex ma jagħtihiex. L-użu ta’ antibijotiċi fl-ikel u l-implikazzjonijiet ta’ 
dan fuq l-iżvilupp tar-reżistenza huwa eżempju wieħed.

Emenda 12
Artikolu 5, paragrafu 1, punt (b)

(b) hemm ħtieġa teknoloġika raġonevoli li 
ma tistax tintlaħaq b’mezzi oħra li huma 
ekonomikament u teknoloġikament 
prattikabbli;

(b) hemm ħtieġa teknoloġika raġonevoli li 
ma tistax tintlaħaq aħjar b’mezzi oħra li 
huma ekonomikament u teknoloġikament 
raġonevoli u prattikabbli;

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun hemm alternattivi li jippreżentaw inqas riskju għal saħħet il-bniedem u għal-libertà 
ta’ l-għażla, u għall-ambjent, ikun xieraq li dawn jintużaw bħala l-ewwel ħaġa. 

Emenda 13
Artikolu 5, paragrafu 1, punt (c a) (ġdid)

 (ca) Ma jikkontribwixxix għat-tnaqqis tal-
firxa ta’ ikel disponibbli għal dawk li 
jbatu minn allerġiji.

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li jingħata kas partikulari lil gruppi vulnerabbli u lil dawk li jbatu minn allerġiji. 
Ikun xieraq li l-maġġoranza tkun tista’ tiekol ikel mibjugħ fi ħwienet normali mingħajr ma 
jkollha tfittex ikel speċjali tad-dieta. Ikun xieraq, għalhekk, li wieħed mill-kriterji għall-
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament ikun li s-sustanza jew l-użu tagħha ma tnaqqasx il-
firxa ta’ ikel disponibbli għal dawk li jbatu minn allerġiji. 
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Emenda 14
Artikolu 5, paragrafu 1, punt (c b) (ġdid)

(cb) Fuq il-bażi ta’ l-evidenza xjentifika 
disponibbli, ma jkunx jippreżenta xi effett 
ħażin fuq l-ambjent matul kwalunkwe 
parti miċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu. 

Ġustifikazzjoni

Skond il-proċess ta’ Cardiff, l-aspetti ambjentali għandhom jiġu integrati fil-leġiżlazzjoni 
kollha ta’ l-UE. Dak li persuna tiekol ma jibqax fil-ġisem uman iżda jitferrex fl-ambjent 
naturali u jsir parti miċ-ċiklu naturali.

Emenda 15
Artikolu 5, paragrafu 1a (ġdid)

1a. Anki jekk addittiv jista’ jaffettwa s-
saħħa skond 1(aa), l-ambjent skond 1(cb) 
jew il-firxa ta' prodotti disponibbli għal 
dawk li jbatu minn allerġiji skond 1(ca), 
jista' jiġi awtorizzat jekk il-vantaġġi għall-
konsumaturi skond il-paragrafu 2 ikunu 
ikbar minn dawk l-iżvantaġġi.

Ġustifikazzjoni

Addittiv jew l-użu ta’ addittiv jista’ jkollhom kemm vantaġġi kif ukoll żvantaġġi skond il-
kriterji ta’ hawn fuq. Fl-aħħar mill-aħħar, għaldaqstant, għandhom jintiżnu d-diversi 
vantaġġi u żvantaġġi.

Emenda 16
Artikolu 5, paragrafu 3, punt (a)

(a) l-ikel ma jikkostitwixxix komponent 
sinifikanti ta’ dieta normali; jew 

imħassar

Ġustifikazzjoni

Li titbaxxa l-kwalità ta’ l-ikel ma tista’ qatt tkun ta’ benefiċċju għall-konsumatur, ħlief fil-każ 
tal-punt (b).

Emenda 17
Artikolu 7, subparagrafu 2 (ġdid)
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Madankollu, m’għandu jkun hemm l-
ebda riskju li l-addittiv jiżgwida lill-
konsumaturi biex jemmnu li l-ikel ikun 
fih ingredjenti oħrajn minbarra dawk li 
fil-fatt ikunu hemm.

Ġustifikazzjoni

Xi kultant il-konsumaturi jiġu żgwidati bl-użu ta’ addittivi minkejja l-fatt li wieħed mill-
kriterji għall-awtorizzazzjoni skond  leġiżlazzjoni preċedenti huwa li l-konsumaturi 
m’għandhomx jiġu żgwidati. Ngħidu aħna, il-konsumaturi xi kultant jiġu mqarrqa biex 
jemmnu li prodott ikun fih ċerta frotta permezz ta’ l-użu ta’ lewn partikulari għall-prodott. Il-
ħarsien tal-konsumatur għandu għaldaqstant jissaħħaħ f’dan ir-rigward.

Emenda 18
Artikolu 8, paragrafu 2

2. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-
progress xjentifiku jew ta’ l-iżvilupp 
teknoloġiku, jistgħu jiġu miżjuda klassijiet 
funzjonali addizzjonali għall-Anness I 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
28(2). 

2. Fejn ikun meħtieġ, bħala riżultat tal-
progress xjentifiku jew ta’ l-iżvilupp 
teknoloġiku, jistgħu jiġu miżjuda klassijiet 
funzjonali addizzjonali għall-Anness I 
skond il-proċedura li tissemma fl-Artikolu 
28(2a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 19
Artikolu 10, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jekk l-użu tan-nanoteknoloġija jkun 
awtorizzat, għandhom jiġu stabbiliti valuri 
ta’ limitu separati għal dak il-għan skond 
il-paragrafu 1(a).

Ġustifikazzjoni

S’issa ftit huwa magħruf dwar ir-riskji tan-nanoteknoloġija għas-saħħa. Mhux żgur jekk ikunx 
xieraq li l-valur ta’ limitu għall-użu tradizzjonali ta’ addittiv u l-valur ta’ limitu għal
nanopartiċelli ta’ addittiv ikunu l-istess.

Emenda 20
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Artikolu 28, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
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 it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 21
Artikolu 30, paragrafu 1a (ġdid)

1a. Addittivi li qabel kienu klassifikati 
bħala sustanzi użati biex jgħinu fl-
ipproċessar u li iżda, fil-ġejjieni, 
għandhom jiġu klassifikati bħala addittivi 
ta’ l-ikel skond dan ir-Regolament, 
jistgħu jkomplu jintużaw biex jgħinu fl-
ipproċessar għal perjodu tranżitorju ta' 8 
snin.  Wara, l-użu tagħhom ikun irid jiġi 
approvat skond dan ir-Regolament sabiex 
jiġi awtorizzat. 

Ġustifikazzjoni

M'għandu l-ebda effett rigward saħħet il-kosumatur jekk sustanza tkunx intużat biex tgħin fl-
ipproċessar jew bħala addittiv. Il-fattur deċiżiv huwa jekk tibqax jew le fil-prodott aħħari. 
Naturalment, hemm bżonn ta’ perjodu twil ta’ tranżizzjoni qabel ma s-sustanzi użati biex 
jgħinu fl-ipproċessar u l-addittivi, kif definiti bħalissa, jkun jeħtiġilhom jiġu awtorizzati skond 
dan ir-Regolament.  

Emenda 22
Artikolu 31, paragrafu 2

2. L-evalwazzjoni tar-riskju min-naħa ta’ 
l-awtorità għandha tifforma parti mill-
eżami mill-ġdid li għandha titwettaq mill-
Kummissjoni, megħjuna mill-kumitat, ta’ 
l-addittivi kollha ta’ l-ikel li ġew approvati 
qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Din ir-reviżjoni għandha ssir 
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fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet ta’ l-
awtorizzazzjoni stabbiliti f’dan ir-
Regolament, u fuq il-bażi ta' evalwazzjoni 
tal-konsum u ta' l-immaniġġjar tar-riskju.
L-addittivi ta’ l-ikel kollha li jkunu se 
jkomplu jiġu awtorizzati fil-Komunità 
għandhom jiġu trasferiti għal-listi 
Komunitarji fl-Annessi II u III għal dan 
ir-Regolament. L-Anness III għal dan ir-
Regolament għandu jkun ikkompletat bl-
addittivi ta’ l-ikel l-oħra li jintużaw fl-
addittivi ta’ l-ikel u fl-enzimi ta’ l-ikel 
flimkien mal-kondizzjonijiet ta’ l-użu 
tagħhom skond ir-Regolament (KE) Nru 
[…] li jistabbilixxi proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi ta’ 
l-ikel, għall-enzimi ta’ l-ikel u għas-
sustanzi li jagħtu t-togħma lill-ikel. Biex 
ikun hemm perjodu tranżitorju xieraq, id-
dispożizzjonijiet fl-Anness III, għajr għad-
dispożizzjonijiet dwar il-ġarriera għall-
addittivi ta’ l-ikel, m’għandhomx 
japplikaw sa [1.1.2011].

2. Wara konsultazzjoni ma’ l-Awtorità, 
għandu jiġi adottat programm ta’ 
evalwazzjoni għal dawk l-addittivi fi żmien 
sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, skond il-proċedura li ġiet 
stabbilita fl-Artikolu 28(2). Il-programm 
ta’ evalwazzjoni għandu jiġi ppubblikat fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Ir-reviżjoni għandha ssir fuq il-bażi ta' 
programm ta' evalwazzjoni li għandu jiġi 
adottat, wara li tiġi konsultata l-Awtorità,
fi żmien sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, skond il-proċedura 
li ġiet stabbilita fl-Artikolu 28(2)(a). Il-
programm ta’ evalwazzjoni għandu jiġi 
ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni 
Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li r-reviżjoni ssir fuq il-bażi tal-kriterji l-ġodda. Huwa importanti wkoll li s-
sustanzi awtorizzati kollha jiġu inklużi fil-lista Komunitarja. Ikun xieraq ukoll li l-proċedura 
tiġi stabbilita f’Artikolu.

Emenda 23
Artikolu 31, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Wara li l-programm ta’ evalwazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 2 ikun twettaq, u 
wara li tkun saret konsultazzjoni ma’ l-
Awtorità, għandu jiġi adottat programm 
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ġdid ta’ evalwazzjoni għall-
awtorizzazzjonijiet li jsiru skond dan ir-
Regolament. Dan il-programm ġdid ta’ 
evalwazzjoni għandu jkun adottat skond 
il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 28(2)(a) 
u għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq ukoll li fil-ġejjieni jkun hemm reviżjoni regolari. Huwa importanti li dan jitpoġġa 
fuq livell formali fl-istess waqt li l-EFSA tingħata r-responsabilità biex tikklassifika l-addittivi 
ta’ l-ikel skond l-urġenza li jiġi eżaminat mill-ġdid l-użu tagħhom.

Emenda 24
Artikolu 31, paragrafu 2 b (ġdid)

2b. Addittivi ta’ l-ikel u użi li 
m’għadhomx attwali għandhom 
jitneħħew mill-Annessi meta tiġi riveduta 
l-awtorizzazzjoni.  

Ġustifikazzjoni

Dan huwa meħtieġ sabiex il-lista Komunitarja tkun aġġornata u tipprovdi tagħrif korrett lill-
konsumaturi.

Emenda 25
Anness III

Il-lista Komunitarja ta’ l-addittivi ta’ l-ikel 
approvati biex jintużaw fl-addittivi ta’ l-
ikel u fl-enzimi ta’ l-ikel, u l-
kondizzjonijiet ta’ l-użu.

Il-lista Komunitarja ta’ l-addittivi ta’ l-ikel 
approvati biex jintużaw fl-addittivi ta’ l-
ikel, fl-enzimi ta’ l-ikel u fis-sustanzi li 
jagħtu togħma lill-ikel, u l-kondizzjonijiet 
ta’ l-użu.

Parti 1 Il-ġarriera fl-addittivi ta’ l-ikel Parti 1 Il-ġarriera fl-addittivi ta’ l-ikel, fl-
enzimi ta’ l-ikel u fis-sustanzi li jagħtu 
togħma lill-ikel

Parti 2 L-addittivi għajr għall-ġarriera fl-
addittivi ta’ l-ikel

Parti 2 L-addittivi għajr għall-ġarriera fl-
addittivi ta’ l-ikel, fl-enzimi ta’ l-ikel u fis-
sustanzi li jagħtu togħma lill-ikel

Parti 3 L-addittivi fl-enzimi ta’ l-ikel
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun konsistenti ma’ l-Artikolu 16, l-Anness III għandu jinkludi kemm ġarriera 
awtorizzati kif ukoll addittivi oħra awtorizzati fl-addittivi ta’ l-ikel, fl-enzimi ta’ l-ikel u fis-
sustanzi li jagħtu togħma lill-ikel.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kummissjoni pproponiet li jkun xieraq li, fil-ġejjieni, id-deċiżjonijiet dwar l-
awtorizzazzjoni ta' l-addittivi ta' l-ikel jittieħdu permezz tal-proċedura tal-komitoloġija. Ir-
rapporteur tagħkom tista’ tara vantaġġi f’dan ir-rigward imma biss jekk il-kunsiderazzjonijiet 
li l-Parlament Ewropew qajjem ta’ spiss matul is-snin ikunu riflessi b’mod ċar fir-Regolament 
il-ġdid dwar l-addittivi ta’ l-ikel u fir-regolament il-ġdid dwar proċedura komuni ta’ 
awtorizzazzjoni għall-addittivi ta’ l-ikel, l-enzimi ta' l-ikel u s-sustanzi li jagħtu togħma lill-
ikel. Dawn il-kunsiderazzjonijiet primarjament għandhom x’jaqsmu ma’ l-ambjent, mas-
saħħa pubblika u ma’ dawk li jbatu minn allerġiji.

Ikun xieraq ukoll li r-Regolament il-ġdid dwar l-addittivi ta’ l-ikel jissaħħaħ fejn jidħlu r-
rekwiżiti marbuta mat-trasparenza proċedurali, mar-reviżjoni ta' l-awtorizzazzjonijiet għall-
addittivi ta' l-ikel u mal-kjarifika ta' x'jista' jiżgwida lill-konsumaturi. Barra minn hekk, ikun 
xieraq li ssir definizzjoni mill-ġdid ta’ x’jikkostitwixxi addittiv ta’ l-ikel jew sustanza  użata 
biex tgħin fl-ipproċessar, u għandu jkun regolat l-użu tan-nanoteknoloġija.

Kunsiderazzjonijiet marbuta ma’ l-ambjent, is-saħħa pubblika u l-firxa ta’ prodotti 
disponibbli għal dawk li jbatu minn allerġiji.

Bi qbil mal-Proċess ta’ Cardiff, l-aspetti ambjentali għandhom jiġu integrati fil-leġiżlazzjoni 
kollha ta’ l-UE. Dan huwa rilevanti b’mod partikulari f’din il-leġiżlazzjoni minħabba li dak li 
persuna tiekol ma jibqax fil-ġisem uman iżda jitferrex fl-ambjent naturali u jsir parti miċ-ċiklu 
naturali. Anki jekk sustanza ma tkun tippreżenta l-ebda riskju għall-persuna li tikkonsma l-
prodott li jkun fih is-sustanza, jista’ jkun hemm effetti ħżiena fuq l-ambjent u fuq is-saħħa 
pubblika fi stadji sussegwenti, li jkun xieraq li jitqiesu meta wieħed jiġi biex jiddeċiedi biex 
jagħti awtorizzazzjoni jew ma jagħtihiex. L-użu ta’ antibijotiċi fl-ikel u l-implikazzjonijiet ta’ 
dan fuq l-iżvilupp tar-reżistenza għall-antibijotiċi huwa eżempju wieħed ta’ xiex jista’ jkollu 
effetti dannużi fuq is-saħħa pubblika. Meta addittiv jitqies għall-awtorizzazzjoni, il-kriterji 
għandhom jinkludu li ma jkollux effetti negattivi la fuq is-saħħa pubblika u lanqas fuq l-
ambjent. Ikun xieraq li wieħed mill-għanijiet ta’ dan ir-regolament ikun ukoll li jkollna 
ambjent f’saħħtu.

Huwa ta’ għajnuna kbira għal dawk li jbatu minn allerġiji l-fatt li l-prodotti li jkun fihom 
sustanzi allerġeniċi komuni jridu jkunu tikkettati, għalkemm dan mhux biżżejjed. Ikun xieraq 
li gruppi vulnerabbli u dawk li jbatu minn allerġiji jingħataw kunsiderazzjoni partikulari. Ikun 
xieraq li l-maġġoranza tkun tista’ tiekol ikel mibjugħ fi ħwienet normali mingħajr ma jkollha 
tfittex ikel speċjali tad-dieta. Ikun xieraq, għalhekk, li wieħed mill-kriterji għall-
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament għandu jkun li s-sustanza jew l-użu tagħha ma 
tnaqqasx il-firxa ta’ ikel disponibbli għal dawk li jbatu minn allerġiji.

Madankolli r-rapporteur tagħkom jipproponi li anki fejn addittiv jista' jaffettwa b'mod 
negattiv is-saħħa tal-pubbliku, l-ambjent jew il-firxa tal-prodotti disponibbli għal dawk li 
jbatu minn allerġiji, għandu jkun possibbli li jiġi awtorizzat, jekk il-vantaġġi għall-
konsumaturi huma, b'mod ovvju, iżjed mill-iżvantaġġi.

Jekk, fuq il-bażi tal-kriterji stipulati fl-Artikolu 5, ikun hemm alternattivi aħjar għall-addittivi 
u hija ekonomikament raġunevoli li jintużaw l-alternattivi, allura l-użu ta' l-addittiv imsemmi 
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m'għandux jiġi awtorizzat. Per eżempju tista' tkun sitwazzjoni ta' l-użu ta' metodu differenti 
tal-produzzjoni li ma jirrikjedix l-użu ta' addittivi jew jista' jkun hemm addittivi diġà 
awtorizzati li huma aħjar skond it-termini tal-kriterji stipulati fl-Artikolu 5.

Trasparenza u reviżjoni

L-awtorizzazzjonijiet għall-użu ta' addittivi jridu jkunu suġġetti għal reviżjoni regolari. Ir-
rapporteur tagħkom tipproponi li l-awtorizzazzjonijiet kollha preżenti għandhom jiġu riveduti 
fuq il-bażi tal-kriterji l-ġodda qabel ma jiġu trasferiti fil-lista l-ġdida tal-Komunità. Wara, ir-
reviżjoni regolari ta' l-awtorizzazzjonijiet għandha tkompli permezz ta' proċedura trasparenti 
bi qbil mal-programm ta' evalwazzjoni biex tiġi adottata skond proċedura tal-komitoloġija. Il-
programm ta' evalwazzjoni għandu jiġi bbażat fuq sistema ta' prijorità fejn l-addittivi jiġu 
kklasifikati skond l-urġenza tar-reviżjoni ta' l-użu tagħhom. Ikun xieraq li din il-
klassifikazzjoni prijoritarja ssir permezz ta’ programm ta’ evalwazzjoni sabiex tkun ċara 
għall-partijiet kollha involuti. Madankollu, il-programm ta' evalwazzjoni ma jridx iżomm lill-
Kummissjoni u/jew lill-EFSA milli jieħdu inizjattivi biex jirrevedu ċertu awtorizzazzjonijiet 
iżjed malajr.

Kunsiderazzjonijiet tal-konsumatur

Wieħed mill-kriterji li diġà jeżistu għall-awtorizzazzjoni ta' l-addittivi fil-leġiżlazzjoni 
preżenti huwa li l-konsumaturi m'għandhomx jiġu żgwidati. Madankollu, sustanzi li jagħtu l-
kulur huma xi kultant użati b'tali mod li tinħoloq l-impressjoni li ċertu tip ta' frott ikun 
preżenti fl-ikel anki jekk dan ma jkunx il-każ. Għalhekk il-protezzjoni tal-konsumatur trid 
tissaħħaħ f'dan ir-rigward.

Kunsiderazzjonijiet u definizzjonijiet tal-konsumatur

M'huwa ta' l-ebda sinifikat għas-saħħa tal-konsumatur jekk sustanza ġietx użata bħala aġent 
għall-ipproċessar jew bħala addittiv. Il-fattur deċiżiv huwa jekk tibqax jew le fil-prodott 
aħħari. Madankollu, tradizzjonalment kien hemm differenzi fl-opinjoni dwar x'jagħmel parti 
minn għajnuna għall-ipproċessar u minn addittiv. Għal dik ir-raġuni, huwa rikjest perjodu 
tranżitorju twil qabel ma dak li huwa definit bħala għajnuna għall-ipproċessar imma li jibqa' 
fil-prodott finali jkollu bżonn jiġi approvat bi qbil ma' dan ir-Regolament.

In-nanoteknoloġija 

Għalissa ftit huwa magħruf dwar ir-riskji tas-saħħa tan-nanoteknoloġija. Mhux żgur jekk 
ikunx xieraq li l-valur ta’ limitu għall-użu tradizzjonali ta’ addittiv u l-valur ta’ limitu għal 
nanopartiċelli ta’ addittiv ikunu l-istess. Huwa għalhekk propost li l-użu tan-nanopartiċelli 
għandu jiġi regolat b'mod separat fil-lista tal-Komunità.

Il-proċedura tal-komitoloġija l-ġdida

Fid-dawl tal-proċedura tal-komitoloġija l-ġdida, ġie propost numru ta' emendi għall-proposti 
tal-Kummissjoni.
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