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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 l-enzimi 
ta’ l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE, u -Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE

(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(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)0425)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 (C6-0257/2006),

– 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 u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2007),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tikkonsultah 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 4

(4) Dan ir-Regolament għandu jkopri biss 
l-enzimi li jiġu miżjuda ma’ l-ikel biex 
iwettqu funzjoni teknoloġika fil-
manifattura, fl-ipproċessar, fil-
preparazzjoni, fit-trattament, fl-ippakkjar, 
fit-trasport jew fil-ħażna ta’ ikel bħal dan, 
inklużi l-enzimi li jintużaw bħala 
għajnuniet għall-ipproċessar (‘enzimi ta’ l-
ikel’). L-ambitu ta’ dan ir-Regolament, 

(4) Dan ir-Regolament għandu jkopri biss 
l-enzimi li jiġu miżjuda ma’ l-ikel biex 
iwettqu funzjoni teknoloġika fil-
manifattura, fl-ipproċessar, fil-
preparazzjoni, fit-trattament, fl-ippakkjar, 
fit-trasport jew fil-ħażna ta’ ikel bħal dan, 
inklużi l-enzimi li jintużaw bħala 
għajnuniet għall-ipproċessar (‘enzimi ta’ l-
ikel’). L-ambitu ta’ dan ir-Regolament, 

  
1 ĠU C ... / Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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għalhekk, m’għandux jestendi għal enzimi 
li ma jiġux miżjuda ma’ l-ikel biex iwettqu 
funzjoni teknoloġika iżda li huma maħsuba 
għall-konsum mill-bniedem, bħall-enzimi 
bi skopijiet nutrizzjonali. Il-kolturi tal-
mikrobi li tradizzjonalment jintużaw fil-
produzzjoni ta’ ikel bħall-ġobon u l-inbid, 
u li jista’ jkun fihom l-enzimi iżda li ma 
jintużawx speċifikament biex 
jipproduċuhom, m’għandhomx jitqiesu 
bħala enzimi ta’ l-ikel.

għalhekk, m’għandux jestendi għal enzimi 
li ma jiġux miżjuda ma’ l-ikel biex iwettqu 
funzjoni teknoloġika iżda li huma maħsuba 
għall-konsum mill-bniedem, bħall-enzimi 
bi skopijiet nutrittivi jew diġestivi. Il-
kulturi tal-mikrobi li tradizzjonalment 
jintużaw fil-produzzjoni ta’ ikel bħall-
ġobon u l-inbid, u li jista’ jkun fihom l-
enzimi iżda li ma jintużawx speċifikament 
biex jipproduċuhom, m’għandhomx 
jitqiesu bħala enzimi ta’ l-ikel.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-iskop ta’ dan ir-Regolament m’għandux ikopri l-enzimi maħsuba 
għall-konsum mill-bniedem bħal enzimi għal skopijiet nutrittivi jew enzimi użati bħala 
għajnuniet diġestivi.

Emenda 2
PREMESSA 8

(8) L-enzimi ta’ l-ikel li l-użu tagħhom 
huwa permess fil-Komunità għandhom 
jidhru f’lista Komunitarja li għandha 
tiddeskrivi l-enzimi b’mod ċar, tispeċifika 
kwalunkwe kondizzjoni li tirregola l-użu 
tagħhom u tkun supplimentata bl-
ispeċifikazzjonijiet, b’mod partikolari dwar 
l-oriġini tagħhom u dwar il-kriterji ta’ 
purità. Fejn l-enzima ta’ l-ikel ikun fiha 
jew tikkonsisti minn organiżmu modifikat 
ġenetikament (“GMO”) fit-tifsira tar-
Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Settembru 2003 dwar it-traċċjabilità u t-
tikkettar ta’ organiżmi modifikati 
ġenetikament u t-traċċjabilità ta’ prodotti 
ta’ l-ikel u għalf manifatturati minn 
organiżmi modifikati ġenetikament u li 
jemenda d-Direttiva 2001/18/KE, l-
identifikatur uniku assenjat lill-GMO taħt 
dak ir-Regolament għandu wkoll jiġi 
inkluż fl-ispeċifikazzjonijiet.

(8) L-enzimi ta’ l-ikel li l-użu tagħhom 
huwa permess fil-Komunità għandhom 
jidhru f’lista Komunitarja li għandha 
tiddeskrivi l-enzimi b’mod ċar, tispeċifika 
kwalunkwe kondizzjoni li tirregola l-użu 
tagħhom u tkun supplimentata bl-
ispeċifikazzjonijiet, b’mod partikolari dwar 
l-oriġini tagħhom u dwar il-kriterji ta’ 
purità. Fejn l-enzima ta’ l-ikel tkun 
idderivata minn organiżmu modifikat 
ġenetikament (“GMO”) fit-tifsira tar-
Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Settembru 2003 dwar it-traċċabilità u t-
tikkettar ta’ organiżmi modifikati 
ġenetikament u t-traċċabilità ta’ prodotti 
ta’ l-ikel u għalf manifatturati minn 
organiżmi modifikati ġenetikament u li 
jemenda d-Direttiva 2001/18/KE, l-
identifikatur uniku assenjat lill-GMO taħt 
dak ir-Regolament għandu wkoll jiġi 
inkluż fl-ispeċifikazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

It-test fil-proposta tal-Kummissjoni jagħti idea ħażina. Organiżmi modifikati ġenetikament ma 
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jistgħux ikunu enzimi huma nfushom, iżda jistgħu jintużaw sabiex jipproduċu enzima.

Emenda 3
PREMESSA 20

(20) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom ikunu skond id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 
li tipprevedi l-proċeduri għall-eżerċizzju
tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti 
fuq il-Kummissjoni1.

(20) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom ikunu adottati skond id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta’ Ġunju 1999 li tipprevedi l-proċeduri 
għall-eżerċitar tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni tal-poteri konferiti fuq il-
Kummissjoni1.

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif 
emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 
22.7.2006, p.1)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex it-test isir konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni ta’ 
komitoloġija l-ġdida.

Emenda 4
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 4

4. Dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għal kolturi tal-mikrobi li jintużaw 
tradizzjonalment fil-produzzjoni ta’ l-ikel 
u li jista’ jkun fihom l-enzimi iżda li ma 
jintużawx speċifikament biex 
jipproduċuhom.

4. Dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għal kulturi tal-mikrobi li jintużaw fil-
produzzjoni ta’ l-ikel u li jista’ jkun fihom 
l-enzimi iżda li ma jintużawx 
speċifikament biex jipproduċuhom.

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘tradizzjonalment’ huwa vag u mhux spjegat iktar. Il-paragrafu jippermetti li jkun 
hemm iktar ċertezza legali mingħajr dan it-terminu.

Emenda 5
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 5

5. Fejn ikun meħtieġ, skond il-proċedura li 
tissemma fl-Artikolu 16(2), jista’ jiġi deċiż 

5. Fejn ikun meħtieġ, skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li tissemma fl-
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jekk sustanza taqax fl-ambitu ta’ dan ir-
Regolament jew le.

Artikolu 16(2a), jista’ jiġi deċiż jekk 
sustanza taqax fl-ambitu ta’ dan ir-
Regolament jew le.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex it-test isir konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni ta’ 
komitoloġija l-ġdida.

Emenda 6
ARTIKOLU 3

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, id-
definizzjonijiet li ġew stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002, fir-
Regolament 1829/2003 u fir-Regolament 
(KE) Nru […] [ir-Regolament dwar l-
addittivi ta’ l-ikel] għandhom japplikaw.
Id-definizzjoni li ġejja għandha tapplika 
wkoll:

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, id-
definizzjonijiet li ġew stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 178/2002, fir-
Regolament 1829/2003 u fir-Regolament 
(KE) Nru […] [ir-Regolament dwar l-
addittivi ta’ l-ikel] għandhom japplikaw.
Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw ukoll:

(1) ‘enzima’ tfisser kwalunkwe proteina li 
tkun ġejja mill-ħaxix, minn annimal jew 
minn mikrobi li jkunu kapaċi 
jikkatalizzaw reazzjoni bijokimika, 
mingħajr ma tbiddel l-istruttura tagħha 
fil-proċess;

‘enzima ta’ l-ikel’ tfisser prodott miksub 
bl-estrazzjoni mill-pjanti jew mill-annimali 
jew bi proċess ta’ fermentazzjoni billi 
jintużaw il-mikroorganiżmi:

(2) ‘enzima ta’ l-ikel’ tfisser prodott 
miksub bl-estrazzjoni mill-pjanti jew mill-
annimali jew bi proċess ta’ fermentazzjoni 
billi jintużaw il-mikroorganiżmi:

(a) li jkun fihom enzima waħda jew aktar li 
kapaċi li tikkatalizza reazzjoni bijokimika 
speċifika; u

(a) li jkun fihom enzima waħda jew aktar li 
kapaċi jikkatalizzaw reazzjoni bijokimika 
speċifika; u
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(b) miżjuda ma’ l-ikel li jwettqu funzjoni 
teknoloġika fil-manifattura, fl-ipproċessar, 
fil-preparazzjoni, fit-trattament, fl-
ippakkjar, fit-trasport jew fil-ħażna ta’ l-
ikel.

(b) miżjuda ma’ l-ikel li jwettqu funzjoni 
teknoloġika fil-manifattura, fl-ipproċessar, 
fil-preparazzjoni, fit-trattament, fl-
ippakkjar, fit-trasport jew fil-ħażna ta’ l-
ikel;

(3) ‘preparazzjoni ta’ enzima ta’ l-ikel’ 
tfisser enzima ta’ l-ikel ifformulata ma’ 
sustanzi oħra sabiex ikunu faċilitati l-
ħażna, il-bejgħ, l-istandardizzazzjoni, id-
dilwizzjoni jew it-taħlil ta’ l-enzima ta’ l-
ikel.

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun hemm perċezzjonijiet differenti ta’ dak li wieħed irid ifisser bit-terminu ‘enzima’.
F’ċerti każijiet it-terminu huwa użat sabiex jiddeskrivi l-proteina ta’ l-enzima pura, filwaqt li 
f’oħrajn huwa użat sabiex jiddeskrivi l-prodott miksub permezz ta’ estrazzjoni jew 
fermentazzjoni li ma jinkludix biss il-proteina ta’ l-enzima, iżda wkoll xi residwi mill-proċess.
Finalment, it-terminu enzima jista’ jintuża wkoll sabiex jiddeskrivi l-prodott li jkun lest għall-
bejgħ li jkunu ġew miżjuda ingredjenti oħrajn fih. Għall-iskop ta’ ċertezza legali u korrettezza 
xjentifika, hemm bżonn ta’ definizzjonijiet separati sabiex issir distinzjoni bejn dawn it-tliet 
sitwazzjonijiet.

Emenda 7
ARTIKOLU 5, PUNT (B)

(b) hemm ħtieġa teknoloġika raġonevoli; (b) hemm ħtieġa teknoloġika raġonevoli 
f’termini ta’ vantaġġi u benefiċċji 
pprovduti lill-konsumatur;

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ kriterji trasparenti sabiex ikun determinat jekk hemmx ħtieġa teknoloġika 
għall-użu ta’ enzima fil-produzzjoni ta’ l-ikel. L-użu ta’ enzima ta’ l-ikel dejjem għandu jkollu 
vantaġġi u benefiċċji għall-konsumatur.

Emenda 8
ARTIKOLU 5, PUNT (C)

(c) l-użu tagħha ma jiżgwidax lill-
konsumatur.

(c) l-użu tagħha ma jiżgwidax lill-
konsumatur fir-rigward tan-natura, il-
kwalità jew is-sustanza ta’ prodott.



PE 386.295v03-00 10/19 PR\656848MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-enzimi ta’ l-ikel ma jridux ikunu approvati jekk l-użu tagħhom ikun jista’ jiżgwida lill-
konsumaturi fir-rigward tan-natura, il-kwalità u s-sustanza ta’ prodott.

Emenda 9
ARTIKOLU 7, TITOLU

L-inkluzjoni ta’ enzimi modifikati 
ġenetikament fil-lista Komunitarja

L-inklużjoni ta’ enzimi dderivati minn 
organiżmi modifikati ġenetikament 

(GMOs) fil-lista Komunitarja

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ ċarezza fil-kwistjoni tal-GMOs. L-enzimi ta’ l-ikel jistgħu jkunu dderivati 
minn GMOs jew magħmulin bihom: m’humiex GMOs huma nfushom.

Emenda 10
ARTIKOLU 8
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L-enzimi ta’ l-ikel li mhumiex maħsuba 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali, kemm 
jekk jinbiegħu waħda waħda jew imħalltin 
ma’ xulxin u/jew ma’ ingredjenti kif 
iddefinit fl-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 
2000/13/KE, jistgħu jitqiegħdu fuq is-suq 
biss fejn l-ippakkjar jew il-kontenituri 
ikollhom fuqhom l-informazzjoni provdut
fl-Artikoli 9 sa 12 ta’ dan ir-Regolament,
li trid tkun tidher sew, tinqara b’mod ċar u 
ma titħassarx.

1. L-enzimi ta’ l-ikel li mhumiex maħsuba 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali, kemm 
jekk jinbiegħu waħda waħda jew imħalltin 
ma’ xulxin u/jew ma’ ingredjenti kif 
iddefinit fl-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 
2000/13/KE, jistgħu jitqiegħdu fuq is-suq 
biss fejn l-ippakkjar jew il-kontenituri 
jkollhom fuqhom l-informazzjoni provduta
f’dan l-Artikolu li trid tkun tidher sew, 
tinqara b’mod ċar u ma titħassarx.

2. Il-pakketti jew il-kontenituri għandhom 
jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem li ġie stabbilit f’dan ir-
Regolament; jew

(b) fin-nuqqas ta’ isem, kif jissemma fil-
punt (a), deskrizzjoni ta’ l-enzima ta’ l-
ikel li hija preċiża biżżejjed biex 
tiddistingwiha minn prodotti li hija tista’ 
tiġi mfixkla magħhom.

Fejn l-enzimi ta’ l-ikel jew il-
preparazzjonijiet ta’ enzima ta’ l-ikel 
jinbiegħu mħalltin ma’ xulxin, għandha 
tingħata l-informazzjoni provduta fil-punt 
(a) jew (b) fir-rigward ta’ kull enzima ta’ 
l-ikel, f’ordni mill-kbir saż-żgħir tal-
persentaġġ tagħha skond il-piż tat-total;

(c) il-kwantità netta;

(a) id-dikjarazzjoni jew ‘għall-użu fl-ikel’ 
jew ‘użu ristrett fl-ikel’ jew referenza 
aktar speċifika għall-użu maħsub tagħha 
fl-ikel;

(e) jekk ikun meħtieġ, il-kondizzjonijiet 
speċjali tal-ħażna u ta’ l-użu.

3. Barra minn hekk, għandha tingħata l-
informazzjoni li ġejja, jew fuq il-pakketti 
jew fuq il-kontenitur, jew fid-dokumenti 
relatati mal-prodott li għandhom 
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jingħataw mal-kunsinna jew qabilha, fuq 
kondizzjoni li l-indikazzjoni “intenzjonat 
għall-manifattur ta’ l-ikel u mhux għall-
bejgħ bl-imnut” ikun jidher fuq il-pakkett 
jew fuq il-kontenitur tal-prodott 
ikkonċernat:

(a) l-isem jew l-isem u l-indirizz tan-
negozju tal-manifattur jew ta’ min 
jippakkja, jew tal-bejjiegħ stabbilit fil-
Komunità;

(b) marka li tidentifika l-grupp jew il-lott;

(c) l-istruzzjonijiet għall-użu, jekk l-
ommissjoni ta’ dawn tipprekludi l-użu 
xieraq ta’ l-enzima ta’ l-ikel;

(d) fejn applikabbli, informazzjoni 
suffiċjenti dwar il-kompożizzjoni ta’ l-
enzima ta’ l-ikel jew tal-preparazzjoni ta’ 
enzima ta’ l-ikel sabiex tippermetti lill-
utent biex ikun konformi mal-
limitazzjonijiet  kwantitattivi fl-ikel: il-
limitu fuq il-kwantità għandu jkun 
espress jew numerikament jew skond il-
prinċipju quantum satis;

(e) informazzjoni suffiċjenti sabiex 
tippermetti lill-utent li jkun konformi 
mad-Direttiva 2000/13/KE, b’mod 
partikolari d-dispożizzjonijiet relatati ma’ 
l-ittikkettar ta’ l-allerġen.

4. Dan l-Artikolu għandu jkun bla ħsara 
għal liġijiet, regolamenti jew 
dispożizzjonijet amministrattivi iktar 
dettaljati jew iktar estensivi, rigward l-
użin u l-kejl jew li japplikaw għall-
preżentazzjoni, il-klassifikazzjoni, l-
ippakkjar u l-ittikkettar ta’ sustanzi u 
preparazzjonijiet perikolużi jew li 
japplikaw għat-trasport ta’ tali sustanzi.

5. L-informazzjoni li jipprovdi għaliha 
dan l-Artikolu għandha tingħata f’lingwa 
li tinftiehem faċilment mix-xerrejja. Fit-
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territorju tiegħu stess, l-Istat Membru li 
fih il-prodott ikun promoss 
kummerċjalment jista’ jistabbilixxi, skond 
ir-regoli tat-Trattat, li din l-informazzjoni 
għandha ssir disponibbli fuq talba 
f’waħda jew iktar mil-lingwi uffiċjali tal-
Komunità, li trid tiġi deċiża minn dak l-
Istat Membru. Din m’għandhiex 
tipprekludi tali informazzjoni milli tkun 
indikata f’diversi lingwi.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun simplifikat l-ittikkettar minn Negozju għal Negozju billi jinbidlu l-Artikoli 8, 9, 
10, 12 u 14 b’Artikolu wieħed li jinkludi r-rekwiżiti kollha għall-ittikkettar ta’ l-enzimi ta’ l-
ikel u l-preparazzjonijiet ta’ enzima ta’ l-ikel li ma jkunux għall-bejgħ lill-konsumatur finali.
Dan itejjeb il-loġika tat-test u jagħmlu iktar faċli sabiex jinqara u jinftiehem.

Emenda 11
ARTIKOLU 9

Artikolu 9
Ir-rekwiziti ta’ l-informazzjoni dwar l-
identifikazzjoni ta’ l-enzimi ta’ l-ikel

imħassar

1. Fejn l-enzimi ta’ l-ikel li mhumiex 
maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur 
finali jinbiegħu waħda waħda jew 
imħalltin ma’ xulxin, l-ippakkjar jew il-
kontenituri tagħhom għandu jkollhom 
fuqhom l-informazzjoni li ġejja fejn 
għandha x’taqsam kull enzima ta’ l-ikel:
(a) l-isem li ġie stabbilit f’dan ir-
Regolament; jew
(b) fin-nuqqas ta’ isem, kif jissemma fil-
punt (a), deskrizzjoni ta’ l-enzima ta’ l-
ikel li hija preċiża biżżejjed biex 
tiddistingwiha minn prodotti oħra li 
wieħed jista’ jfixkilhom magħha.
2. Fejn l-enzimi ta’ l-ikel jinbiegħu 
mħalltin ma’ xulxin, għandha tingħata l-
informazzjoni provduta fil-paragrafu 1 
fejn għandha x’taqsam kull enzima ta’ l-
ikel, f’ordni mill-kbir saż-żgħir tal-
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persentaġġ tagħha skond il-piż tat-total.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 8 li fiha d-dispożizzjonijiet kollha msemmija hawn fuq għat-
tikkettar ta' enzimi ta' l-ikel u ta' preparazzjonijiet ta' enzima ta' l-ikel li mhumiex intenzjonati 
li jkunu għall-bejgħ lill-konsumatur aħħari.

Emenda 12
ARTIKOLU 10

Artikolu 10 imħassar

Ir-rekwiżiti ta’ l-informazzjoni fejn jiġu 
inkorporati sustanzi, materjali jew 

ingredjenti ta’ l-ikel oħra fl-enzimi ta’ l-
ikel

Fejn jiġu inkorporati sustanzi, materjali 
jew ingredjenti ta’ l-ikel għajr l-enzimi ta’ 
l-ikel fl-enzimi ta’ l-ikel li mhumiex 
maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur 
finali biex ikunu ffaċilitati l-ħażna, il-
bejgħ, l-istandardizzazzjoni, id-dilwizzjoni 
jew it-taħlil tagħhom, l-ippakkjar, il-
kontenituri jew id-dokumenti mehmuża 
ta’ l-enzimi ta’ l-ikel għandu jkollu fuqu 
l-informazzjoni provduta fl-Artikolu 9, u 
indikazzjoni ta’ kull komponent, f’ordni 
mill-kbir saż-żgħir tal-persentaġġ tiegħu 
skond il-piż tat-total.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 8 li fiha d-dispożizzjonijiet kollha msemmija hawn fuq għat-
tikkettar ta' enzimi ta' l-ikel u ta' preparazzjonijiet ta' enzima ta' l-ikel li mhumiex maħsuba 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali.

Emenda 13
ARTIKOLU 11

Fejn l-enzimi ta’ l-ikel li mhumiex 
maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur finali 
jiġu mħallta ma’ ingredjenti ta’ l-ikel oħra, 
l-ippakkjar jew il-kontenituri ta’ l-enzimi 

Fejn l-enzimi ta’ l-ikel jew il-
preparazzjonijiet ta' enzima ta' l-ikel li 
mhumiex maħsuba għall-bejgħ lill-
konsumatur finali jiġu mħallta ma’ 
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ta’ l-ikel għandu jkollu fuqu lista tal-
komponenti kollha f’ordni mill-kbir saż-
żgħir tal-persentaġġ tagħhom skond il-piż 
tat-total.

ingredjenti ta’ l-ikel oħra, l-ippakkjar jew 
il-kontenituri tal-prodott li jirriżulta mit-
taħlita għandu jkollu fuqu lista tal-
komponenti kollha f’ordni mill-kbir saż-
żgħir tal-persentaġġ tagħhom skond il-piż 
tat-total.

Ġustifikazzjoni

Skond id-definizzjonijiet msemmija fl-emenda għall-Artikolu 3, enzima ta' l-ikel li hija mħallta 
ma' ingredjenti oħrajn ta' l-ikel hija definita bħala preparazzjoni ta' enzima ta' l-ikel. It-
terminu 'preparazzjoni ta' enzima ta' l-ikel' ikopri t-tifsira ta' l-Artikolu 10 - jiġifieri 'Ir-
rekwiżiti ta’ l-informazzjoni fejn jiġu inkorporati sustanzi, materjali jew ingredjenti ta’ l-ikel 
oħra fl-enzimi ta’ l-ikel' - u għalhekk telimina l-bżonn ta' żewġ artikoli separati. It-terminu 
enzima ta' l-ikel mhux korrett hawnhekk u jaf joħloq idea żbaljata;  jekk enzimi ta' l-ikel 
jitħalltu ma' ingredjenti oħrajn, ma jistgħux jibqgħu jiġu deskritti bħala enzima ta' l-ikel. Il-
'prodott li jirriżulta mit-taħlita' hija definizzjoni iktar preċiża.

Emenda 14
ARTIKOLU 12

Artikolu 12
Ir-rekwiżiti ġenerali ta’ l-informazzjoni 

għall-enzimi ta’ l-ikel

imħassar

1. L-ippakkjar jew il-kontenituri ta’ l-
enzimi ta’ l-ikel li mhumiex maħsuba 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali għandu 
jkollu fuqu l-informazzjoni li ġejja:

(a) id-dikjarazzjoni jew ‘għall-użu ta’ l-
ikel' jew id-dikjarazzjoni ‘użu ristrett ta’ l-
ikel' jew referenza aktar speċifika dwar l-
użu maħsub tagħha ta’ l-ikel;

(b) jekk ikun meħtieġ, il-kondizzjonijiet 
speċjali tal-ħażna u ta’ l-użu;

(c) l-istruzzjonijiet għall-użu, jekk l-
ommissjoni ta’ dawn għandha tipprekludi 
l-użu xieraq ta’ l-enzima ta’ l-ikel;

(d) marka li tidentifika l-grupp jew il-lott;

(e) l-isem jew l-isem u l-indirizz 
kummerċjali tal-manifattur, ta’ min 
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jippakkja jew tal-bejjiegħ;

fejn komponent ta’ l-enzima ta’ l-ikel 
huwa soġġett għal limitu fuq il-kwantità 
ta’ l-ikel, indikazzjoni tal-persentaġġ ta’ 
dak il-komponent ta’ l-enzima ta’ l-ikel 
jew informazzjoni biżżejjed dwar il-
kompożizzjoni ta’ l-enzima ta’ l-ikel biex 
ix-xerrej ikun jista’ jiżgura l-konformità 
mal-limitu fuq il-kwantità ta’ l-ikel; fejn l-
istess limitu fuq il-kwantità japplika għal 
grupp ta’ komponenti li jintużaw wieħed 
wieħed jew flimkien, il-persentaġġ 
kombinat jista’ jingħata bħala figura 
waħda; il-limitu fuq il-kwantità għandu 
jkun espress jew numerikament jew skond 
il-prinċipju quantum satis;

(g) il-kwantità netta;
(h) fejn ikun rilevanti, l-informazzjoni 
dwar enzima ta’ l-ikel jew sustanzi oħra 
kif jissemma fl-Artikoli 9, 10 u 11 tar-
Regolament preżenti u elenkati fl-Anness 
IIIa għad-Direttiva 2000/13/KE.

2. Bħala deroga mill-paragrafu 1, l-
informazzjoni meħtieġa fil-punti (c) sa (f) 
u (h) ta’ dak il-paragrafu tista’ tidher biss 
fuq id-dokumenti li għandhom x’jaqsmu 
mal-kunsinna li għandhom jiġu provduti 
ma’ jew qabel il-kunsinna, sakemm l-
indikazzjoni “maħsuba għall-manifattura 
ta’ l-ikel u mhux għall-bejgħ bl-imnut” 
tidher fuq parti li tidher sew tal-pakkett 
jew tal-kontenitur tal-prodott konċernat.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 8 li fiha d-dispożizzjonijiet kollha msemmija hawn fuq għat-
tikkettar ta' enzimi ta' l-ikel u ta' preparazzjonijiet ta' enzima ta' l-ikel li mhumiex maħsuba 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali.

Emenda 15
TAQSIMA 3 U ARTIKOLU 14

TAQSIMA 3 imħassar
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REKWIŻITI OĦRAJN TA' L-
ITTIKKETTAR

Artikolu 14
Rekwiżiti oħrajn ta’ l-ittikkettar

1. L-Artikoli 8 sa 13 għandhom ikunu 
minghajr preġudizzju għal liġijiet, 
regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi li huma aktar dettaljati 
jew aktar estensivi dwar il-piżijiet u l-
qisien jew li japplikaw għall-
preżentazzjoni, għall-klassifikazzjoni, 
għall-ippakkjar u għall-ittikkettar ta’ 
sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi, 
jew li japplikaw għat-trasport ta’ sustanzi 
bħal dawn.
2. L-informazzjoni provduta fl-Artikoli 8 
sa 13 għandha tkun f’lingwa li tiftiehem 
faċilment mix-xerrejja.
Skond ir-regoli tat-Trattat, l-Istat Membru 
fejn il-prodott jitqiegħed fis-suq, fit-
territorju tiegħu stess, jista’ jistipula li din 
l-informazzjoni għandha tkun disponibbli 
f’waħda jew aktar mil-lingwi uffiċjali 
Komunitarji, li għandha tiġi ddeterminata 
minn dak l-Istat Membru.
L-ewwel u t-tieni sottoparagrafi ta’ dan il-
paragrafu m’għandhomx jipprekludu li 
informazzjoni bħal din tiġi indikata 
f’diversi lingwi.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 8 li fiha d-dispożizzjonijiet kollha msemmija hawn fuq għat-
tikkettar ta' enzimi ta' l-ikel u ta' preparazzjonijiet ta' enzima ta' l-ikel li mhumiex maħsuba 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali.

Emenda 16
ARTIKOLU 16, 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-
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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 17
ARTIKOLU 18, PARAGRAFU 4, PUNT (A A) (ġdid)

(aa) l-Awtorità se tiġi permessa tiddeċiedi 
dwar proċedura ta' awtorizzazzjoni li tista' 
titwettaq malajr (fast track) għal enzimi 
ta' l-ikel li attwalment huma fis-suq jekk 
l-Awtorità tkun sodisfatta li ġew evalwati 
fir-rigward is-sikurezza tagħhom b'mod 
xieraq fuq livell nazzjonali jew 
Komunitarju fl-UE sabiex enzimi bħal 
dawn ikunu jistgħu jiġu trasposti għal-
lista Komunitarja ta' enzimi ta' l-ikel.

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi ta' l-EFSA diġà huma limitati għalhekk m'għandhomx jinħlew fit-twettiq ta' 
evalwazzjonijiet tar-riskji ta' enzimi ta' l-ikel li diġà ġew evalwati b'mod xieraq fl-UE, b'mod 
speċifiku fid-Danimarka, fi Franza jew fir-Renu Unit fejn jeżistu proċeduri nazzjonali ta' 
awtorizzazzjoni li ilhom stabiliti għall-enzimi ta' l-ikel.

Emenda 18
ARTIKOLU 18, PARAGRAFU 5

5. Jekk ikun meħtieġ, kwalunkwe miżura 
tranżitorja li tkun xierqa għall-iskopijiet ta’ 
dan l-Artikolu tista’ tiġi adottata skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 16(2).

5. Jekk ikun meħtieġ, kwalunkwe miżura 
tranżitorja li tkun xierqa għall-iskopijiet ta’ 
dan l-Artikolu tista’ tiġi adottata skond il-
proċedura li tissemma fl-Artikolu 16(2a).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex it-test isir konformi mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni ta’ 
komitoloġija l-ġdida.
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NOTA SPJEGATTIVA

Bħalissa hemm nuqqas ta' regoli armonizzati fuq livell Komunitarju li jikkontrollaw l-użu ta' 
l-enzimi fl-ipproċessar ta' l-ikel. Dan mhux biss joħloq ostakoli għall-kummerċ u inċertezza 
legali iżda wkoll standards differenti ta' saħħa u tal-ħarsien tal-konsumatur fl-Istati Membri.

L-enzimi ilhom ikunu użati fil-produzzjoni ta' l-ikel għal mijiet ta' snin, l-iktar għand il-
furnara, fil-produzzjoni tal-ġobon, fl-ipproċessar tal-lamtu u fil-produzzjoni tal-birra, tas-sugu 
tal-frott u ta' xarbiet oħrajn. Iwettqu ħafna funzjonijiet utili bħal pereżempju jtejbu t-tessitura, 
l-apparenza u l-valuri sustanzjużi ta' l-ikel.

Attwalment il-leġiżlazzjoni ta' l-UE tkopri biss enzimi użati bħala addittivi fl-ikel fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 89/107/KEE u żewġ enzimi biss, E1103 Invertase u E1105 
Lysozyme huma awtorizzati taħt din id-Direttiva.

Fis-snin riċenti l-użu ta' enzimi ta' l-ikel fil-produzzjoni ta' l-ikel żdied b'mod sinifikattiv, u 
teknoloġija mtejba ppermettiet l-iżvilupp ta' enzimi ġodda iktar kumplessi. Dan il-fatt iqajjem 
kwistjonijiet dwar ir-riskji potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, bħall-allerġeniċità, it-tossiċità u 
attività mikrobijoloġika residwali. L-enzimi qed jiġu prodotti wkoll minn mikroorganiżmi 
modifikati ġenetikament. Għalhekk hemm il-ħtieġa ċara għal evalwazzjoni uniformi tas-
sikurezza fuq livell Ewropew sabiex ikun żgurat ħarsien effettiv għall-konsumaturi.

Bħala Rapporteur, għalhekk nilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, u ninnota li kemm il-qasam ta' 
l-industrija kif ukoll assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi jilqgħu l-proposta ta' l-armonizzazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni għall-użu ta' l-enzimi ta' l-ikel fl-UE.

L-enfasi ewlenija ta' l-emendi tiegħi kienet fuq il-kjarifikazzjoni u l-koerenza, b'mod 
partikulari fir-relazzjoni mad-definizzjonijiet ta' enzimi ta' l-ikel u preparazzjonijiet ta' enzima 
ta' l-ikel, rekwiżiti għat-tikkettar ta' prodotti mhux maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur finali 
u fuq l-enzimi ta' ikel derivati minn mikroorganiżmi modifikati ġenetikament.

Jiena kkonċernat dwar il-possibilità ta' sistema ta' awtorizzazzjoni doppja li dan ir-regolament 
se joħloq għal enzimi ta' ikel li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament 1829/2003 
dwar ikel u għalf modifikati ġenetikament, jiġifieri enzimi ta' l-ikel derivati minn organiżmi 
modifikati ġenetikament. Taħt il-proposta attwali tal-Kummissjoni, enzimi ta' l-ikel taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament 1829/2003 se jkollhom jiġu awtorizzati skond dak ir-
Regolament qabel ma jistgħu jiġu evalwati skond dan ir-regolament għall-inklużjoni fil-lista 
Komunitarja ta' enzimi ta' l-ikel. Dan jista' jwassal li dawn l-enzimi jkollhom jgħaddu minn 
żewġ proċeduri ta' awtorizzazzjoni separati u għalhekk hija meħtieġa kjarifika ulterjuri.

Minkejja t-tħassib, jiena naħseb li din il-leġiżlazzjoni hija eżempju tajjeb ta' ħidma flimkien 
bejn l-Istituzzjonijiet Ewropej, l-industrija u l-gruppi tal-konsumaturi fl-interess kemm tal-
moviment ħieles ta' prodotti fl-UE kif ukoll id-dritt taċ-ċittadini ta' l-UE għal livell għoli 
b'mod uniformi ta' ħarsien tas-saħħa u tal-konsumatur.


