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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 li jistabbilixxi 
proċedura ta’ awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enzimi u l-ħwawar ta’ l-ikel
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(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)0423)1

– 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 0258/2006),

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

– 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
Ċitazzjoni 1

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 95 u l-Artikolu 175
tiegħu,

Ġustifikazzjoni

Dak li persuna tiekol ma jibqax fil-ġisem uman iżda jitferrex fl-ambjent naturali u jsir parti 
  

1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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miċ-ċiklu naturali. Anki jekk sustanza ma tkun tippreżenta l-ebda riskju għas-saħħa tal-
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.

Emenda 2
Premessa 2

(2) Jaqbel li jiġi assigurat livell għoli ta’ 
ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tal-bniedem 
waqt l-eżekuzzjoni tal-politika 
Komunitarja.

(2) Jaqbel li jiġi assigurat livell għoli ta’ 
ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tal-bniedem u 
ta' l-ambjent waqt l-eżekuzzjoni tal-
politika Komunitarja.

Emenda 3
Premessa 4

(4) Ir-Regolament (KE) Nru XXX/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ 
…. dwar l-addittivi ta’ l-ikel , ir-
Regolament (KE) Nru YYY/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ …. 
dwar l-enżimi ta’ l-ikel  u r-Regolament 
(KE) Nru ZZZ/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ …. dwar il-
ħwawar ta’ l-ikel u ċerti ingredjenti ta’ l-
ikel li għandhom kwalitajiet ta’ ħwawar 
jistabbilixxu l-kriterji u l-esiġenzi 
armonizzati relattivi għall-evalwazzjoni u 
l-awtorizzazzjoni ta’ dawn is-sustanzi.

(4) Ir-Regolament (KE) Nru XXX/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ 
…. dwar l-addittivi ta’ l-ikel , ir-
Regolament (KE) Nru YYY/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ …. 
dwar l-enżimi ta’ l-ikel  u r-Regolament 
(KE) Nru ZZZ/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ …. dwar il-
ħwawar ta’ l-ikel u ċerti ingredjenti ta’ l-
ikel li għandhom kwalitajiet ta’ ħwawar 
jistabbilixxu l-kriterji u l-esiġenzi relattivi 
għall-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ 
dawn is-sustanzi.

Ġustifikazzjoni

Mhux ċert li l-kriterji għandhom ikunu l-istess eżatt għas-sustanzi varji. Waħda mir-raġunijiet 
għalfejn qed ikunu trattati fi tliet regolamenti differenti hija li hemm varji differenzi li jridu 
jitqiesu.

Emenda 4
Premessa 5a (ġdida)

 (5a) It-trasparenza fil-produzzjoni u t-
trattament ta' l-ikel hija assolutament 
kruċjali biex ikun hemm kredibilità mal-
konsumaturi.



PR\651164MT.doc 7/17 PE 384.475v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel.

Emenda 5
Premessa 7a (ġdida)

(7a) Il-kriterji stipulati għall-
awtorizzazzjoni fir-Regolamenti tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
addittivi ta’ l-ikel, l-enzimi ta' l-ikel u ċerti 
ingredjenti ta’ l-ikel li għandhom 
kwalitajiet ta’ ħwawar għall-użu ġewwa u 
fuq l-ikel għandhom ikunu wkoll rispettati 
għall-awtorizzazzjoni skond dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Dan huwa ovvju iżda mhux spjegat b'mod partikularment ċar fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 6
Premessa 11

(11) Sabiex dawk l-operaturi ta’ negozju 
fis-setturi kkonċernati u l-pubbliku 
jinżammu infurmati bl-awtorizzazzjonijiet 
fis-seħħ, jaqbel li s-sustanzi awtorizzati 
jidhru fuq lista tal-Komunità stabbilita, 
miżmuma u ppubblikata mill-
Kummissjoni.

(11) Sabiex dawk l-operaturi ta’ negozju 
fis-setturi kkonċernati u l-pubbliku 
jinżammu infurmati bl-awtorizzazzjonijiet 
fis-seħħ, s-sustanzi awtorizzati jridu jidhru 
fuq lista tal-Komunità stabbilita, miżmuma 
u ppubblikata mill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi u l-industrija jridu jkunu jistgħu jassumu li s-sustanzi u l-użi li mhumiex 
inklużi fil-lista Komunitarja mhumiex awtorizzati.

Emenda 7
Premessa 13

(13) Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
uniformi tas-sustanzi trid tissodisfa l-
esiġenzi ta’ trasparenza u ta’ l-

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

informazzjoni tal-pubbliku filwaqt li 
tiggarantixxi d-dritt għall-kunfidenzjalità 
ta’ ċerta informazzjoni għal min jagħmel 
it-talba.

Emenda 8
Premessa 18a (ġdida)

(18a) B’mod partikulari, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li taġġorna u 
timmodifika l-lista Komunitarja ta’ 
addittivi, enzimi u ħwawar ta’ l-ikel li se 
tkun stabbilita skond dan ir-Regolament.
Peress li dawk huma miżuri ta' 
applikazzjoni ġenerali u huma maħsuba 
biex jemendaw, iħassru jew 
jissupplimentaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament, dawn għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju skond id-
dispożizzjoni 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 rigward il-kumitoloġija.

Emenda 9
Artikolu 1, paragrafu 1

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

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

L-għan primarju ta' din il-leġiżlazzjoni huwa li din tagħti kontribut għall-moviment ħieles ta' 
l-ikel fil-Komunità.

Emenda 10
Artikolu 2, paragrafu 1

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

1. Fil-qafas ta’ kull leġiżlazzjoni settorjali 
ta’ l-ikel, is-sustanzi li hu awtorizzat it-
tqegħid tagħhom fis-suq fil-Komunità
għandhom jidhru fuq lista li l-kontenut 
tagħha huwa ddeterminat mil-leġiżlazzjoni 
msemmija (minn issa ’l qudiem il-“lista 
Komunitarja”). Il-lista Komunitarja 
għandha tkun aġġornata mill-Kummissjoni 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
14(2a). Din għandha tkun ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida rigward il-kumitoloġija.

Emenda 11
Artikolu 3, paragrafu 4, subparagrafu 2

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

F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika d-deċiżjoni tagħha u tinforma 
direttament lil min qed jagħmel it-talba, 
filwaqt li fl-ittra tagħha tindika r-raġunijiet 
li għalihom hi taħseb li aġġornament 
m’huwiex ġustifikat.

Ġustifikazzjoni

Anke d-deċiżjonijiet li bihom ikun deċiż li ma jittieħdux deċiżjonijiet għandhom ikunu 
ppublikati. It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif 
l-UE timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel.

Emenda 12
Artikolu 3, paragrafu 3a (ġdid)
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L-awtorizzazzjonijiet kollha għall-użu ta' 
addittivi ta’ l-ikel, enżimi ta’ l-ikel u 
ħwawar ta’ l-ikel għandhom jiġu riveduti 
fuq bażi regolari.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-użu tas-sustanzi fl-ikel ikun konsistenti mar-riċerka xjentifika l-aktar 
reċenti. Barra minn hekk, huwa importanti għal ċerti gruppi ta' konsumaturi li s-sustanzi li 
ma jintużawx jitneħħew mil-lista, flimkien ma' użi li m'għadhomx kurrenti.

Emenda 13
Artikolu 4, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

Il-Kummissjoni għandha tagħti aċċess 
għat-talba lill-Istati Membri u din għandha 
tkun ukoll ippubblikata.

Ġustifikazzjoni
It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel.

Emenda 14
Artikolu 4, paragrafu 2

2. Meta tibda l-proċedura fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, il-Kummissjoni tinforma
b’dan lill-Istati Membri u jekk ikun il-każ, 
tressaq talba għal opinjoni quddiem l-
Awtorità.

2. Meta tibda l-proċedura fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, il-Kummissjoni għandha 
tinforma b’dan lill-Istati Membri u 
tippubblika l-fatt u, jekk ikun il-każ, 
tressaq talba għal opinjoni quddiem l-
Awtorità.

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel.

Emenda 15
Artikolu 5, paragrafu 1

1. L-Awtorità tagħti l-opinjoni tagħha fi 
żmien sitt xhur wara li tkun intlaqgħet talba 
valida.

1. L-Awtorità għandha tagħti l-opinjoni 
tagħha fi żmien disa' xhur wara li tkun 
intlaqgħet talba valida.
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Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-riżorsi li l-EFSA għandha għad-dispożizzjoni tagħha u l-istandards ta' 
kwalità imposti fuq il-pariri tagħha, il-proposta tal-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien tant 
qasir mhix raġonevoli.

Emenda 16
Artikolu 5, paragrafu 2

2. L-Awtorità tgħaddi l-opinjoni tagħha 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u, 
jekk ikun il-każ, lil min qed jagħmel it-
talba.

2. L-Awtorità għandha tgħaddi l-opinjoni 
tagħha lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri u lil min qed jagħmel it-talba. L-
opinjoni għandha tkun ukoll 
ippubblikata.

Ġustifikazzjoni

Min qed jagħmel it-talba jrid ikun infurmat DEJJEM u l-opinjoni ta' l-EFSA trid tkun 
ippubblikata.

Emenda 17
Artikolu 6, paragrafu 3

3. Meta min jagħmel it-talba jissottometti 
informazzjoni komplementari fuq 
inizjattiva tiegħu stess, dan jgħaddi din l-
informazzjoni lill-Awtorità u lill-
Kummissjoni.  F’dan il-każ, l-Awtorità 
tagħti l-opinjoni tagħha fiż-żmien inizjali.

3. Meta min jagħmel it-talba jissottometti 
informazzjoni komplementari fuq 
inizjattiva tiegħu stess, dan jgħaddi din l-
informazzjoni lill-Awtorità u lill-
Kummissjoni. F’dan il-każ, l-Awtorità 
tagħti l-opinjoni tagħha fiż-żmien inizjali, 
sakemm ma jkunx hemm raġunijiet 
speċjali biex ikun estiż il-perjodu ta' 
żmien.

Ġustifikazzjoni

Ma jridx ikun hemm inċentivi biex min jagħmel it-talba jissottometti informazzjoni 
komplementari ladarba jkun skada l-perjodu taż-żmien. Mingħajr l-addendum imsemmi hawn 
fuq, sfortunatament ikun hemm inċentiv negattiv.

Emenda 18
Artikolu 7, paragrafu 1a (ġdid)

 Il-Kummissjoni għandha tiġġustifika l-
proposta tagħha u tispjega l-
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kunsiderazzjonijiet li fuqhom ibbażat id-
deċiżjoni tagħha.

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel. Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tispjega, 
mingħajr diffikultà, il-kunsiderazzjonijiet li fuqhom ibbażat id-deċiżjoni tagħha. Spjegazzjoni 
trasparenti ta' dan it-tip tkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi, għall-industrija u għall-
awtoritajiet ta' l-Istati Membri.

Emenda 19
Artikolu 7, paragrafu 2

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

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

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel. Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tispjega, 
mingħajr diffikultà, il-kunsiderazzjonijiet li fuqhom ibbażat id-deċiżjoni tagħha. Spjegazzjoni 
trasparenti ta' dan it-tip tkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi, għall-industrija u għall-
awtoritajiet ta' l-Istati Membri.

Emenda 20
Artikolu 7, paragrafu 3

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

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
ġdida rigward il-kumitoloġija.

Emenda 21
Artikolu 7, paragrafu 3a (ġdid)
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(3a) Jekk id-deċiżjoni finali tkun 
differenti mill-proposta oriġinali tal-
Kummissjoni lill-kumitat, il-Kummissjoni 
għandha tispjega r-raġunijiet għad-
diverġenza.

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel. Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tispjega, 
mingħajr diffikultà, il-kunsiderazzjonijiet li fuqhom ibbażat id-deċiżjoni tagħha. Spjegazzjoni 
trasparenti ta' dan it-tip tkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi, għall-industrija u għall-
awtoritajiet ta' l-Istati Membri.

Emenda 22
Artikolu 10

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

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

Ġustifikazzjoni

Min qed jagħmel it-talba dejjem irid jiġi infurmat.

Emenda 23
Artikolu 11, paragrafu 1a (ġdid)

Il-Kummissjoni għandha tiżgura t-
trasparenza tal-proċedura ta' l-
awtorizzazzjoni billi tippubblika l-
applikazzjonijiet kollha u tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku l-materjal 
rilevanti kollu.
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Ġustifikazzjoni
It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel.

Emenda 24
Artikolu 12, paragrafu 1, subparagrafu 1

Mill-informazzjoni kkomunikata min-naħa 
ta’ min jagħmel it-talba, tista’ tiġi trattata 
bħala kunfidenzjali dik l-informazzjoni li t-
tixrid tagħha jista’ jkun ta’ detriment għall-
pożizzjoni kompetittiva tiegħu.

L-informazzjoni kkomunikata min-naħa ta’ 
min jagħmel it-talba, tista’ tiġi trattata 
bħala kunfidenzjali biss fejn it-tixrid 
tagħha jista’ jkun ta’ detriment għall-
pożizzjoni kompetittiva tiegħu.

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel.  Madankollu, kultant jista' jkun hemm raġunijet 
għalfejn l-informazzjoni tiġi trattata b'mod kunfidenzjali.

Emenda 25
Artikolu 12, paragrafu 1, subparagrafu 2, introduzzjoni

Fl-ebda każ m’hi meqjusa bħala 
kunfidenzjali l-informazzjoni li ġejja:

Fl-ebda każ qatt tista' tkun meqjusa bħala 
kunfidenzjali l-informazzjoni li ġejja:

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel.  Madankollu, kultant jista' jkun hemm raġunijet 
għalfejn l-informazzjoni tiġi trattata b'mod kunfidenzjali.

Emenda 26
Artikolu 14, paragrafu 2a (ġdid)

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni l-
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ġdida rigward il-kumitoloġija.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kunsiderazzjonijiet ambjentali
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 ladarba dak li persuna tiekol ma 
jibqax fil-ġisem uman iżda jitferrex fl-ambjent naturali u jsir parti miċ-ċiklu naturali. Effetti 
ambjentali negattivi għandhom għalhekk jitqiesu meta tkun qed tittieħed deċiżjoni dwar l-
għoti jew le ta' awtorizzazzjoni.  L-Artikolu 175 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet 
Ewropej għandu għalhekk jifforma l-bażi għar-regolament.

It-trasparenza
It-trasparenza hija fattur kruċjali biex il-konsumaturi jkollhom fiduċja fil-mod kif l-UE 
timmaniġġja kwistjonijiet relatati ma' l-ikel.  Għalhekk, il-Kummissjoni trid tiżgura t-
trasparenza tal-proċedura ta' l-awtorizzazzjoni billi tippubblika l-applikazzjonijiet kollha u 
tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-materjal rilevanti kollu.  Il-produtturi li japplikaw 
għall-awtorizzazzjoni dejjem iridu jkunu infurmati direttament dwar kwistjonijiet li 
jikkonċernaw l-applikazzjoni tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tispjega, mingħajr diffikultà, il-kunsiderazzjonijiet li 
fuqhom ibbażat id-deċiżjoni tagħha.  Spjegazzjoni trasparenti ta' dan it-tip tkun ta' benefiċċju 
għall-konsumaturi, għall-industrija u għall-awtoritajiet ta' l-Istati Membri.  Għaldaqstant, il-
Kummissjoni għandha dejjem tippubblika l-proposti tagħha għal deċiżjonijiet, tiġġustifika l-
proposti tagħha u tispjega l-kunsiderazzjonijiet li fuqhom ibbażat id-deċiżjoni tagħha.  Anke 
d-deċiżjonijiet li bihom ikun deċiż li ma jittieħdux deċiżjonijiet għandhom ikunu ppublikati.

Fejn ir-regolament adottatt jitbiegħed mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni lill-Kumitat tal-
Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali, il-Kummissjoni għandha wkoll tispjega l-isfond 
tad-deċiżjoni finali.  

Is-sikurezza ta' l-ikel
Meta wieħed iqis ir-riżorsi li l-EFSA għandha għad-dispożizzjoni tagħha u l-istandards ta' 
kwalità imposti fuq il-pariri tagħha, sitt xhur, kif il-Kummissjoni pproponiet, m'huwiex 
perjodu raġonevoli biex tingħata opinjoni dwar applikazzjoni.  B'kunsiderazzjoni għas-
sikurezza ta' l-ikel, għalhekk, qed ikun propost li dan il-perjodu ta' żmien ikun estiż sabiex l-
EFSA jkollha disa' xhur biex tippreżenta opinjoni.  

Huwa importanti li l-użu tas-sustanzi fl-ikel ikun konsistenti mar-riċerka xjentifika l-aktar 
reċenti.  Huwa wkoll importanti għal ċerti gruppi ta' konsumaturi li s-sustanzi u l-użi li 
m'għadhomx kurrenti jitneħħew mil-lista.  L-awtorizzazzjonijiet kollha għall-użu ta' addittivi 
ta’ l-ikel, enżimi ta’ l-ikel u ħwawar ta’ l-ikel għalhekk iridu jiġu riveduti fuq bażi regolari.

Il-proċedura tal-kumitoloġija l-ġdida
Fid-dawl tal-proċedura tal-kumitoloġija l-ġdida, qed ikun propost numru ta' emendi għall-
proposta tal-Kummissjoni.
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