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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 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament Nru 11 rigward it-tneħħija tad-diskriminazzjoni fir-rati u l-kundizzjonijiet 
tat-trasport, fl-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 79(3) tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ekonomika Ewropea u r-Regolament (KE) 852/2004 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0090),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 152(4)(b) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0211/2007),

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-5 ta' Lulju 2007,

– 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 u lill-Kunsill  biex jaqsmu f'żewġ regolamenti separati l-proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament Nru 11 
rigward it-tneħħija tad-diskriminazzjoni fir-rati u l-kundizzjonijiet tat-trasport, fl-
implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 79(3) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika 
Ewropea u r-Regolament (KE) 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel, u biex jadottaw l-emendi magħmula mill-Parlament fir-
regolament korrispondenti;

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

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament
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Emenda 1
TITOLU

Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jemenda r-Regolament Nru 11 rigward 
it-tneħħija tad-diskriminazzjoni fir-rati u 
l-kundizzjonijiet tat-trasport, fl-
implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 79(3) tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ekonomika Ewropea u r-Regolament
(KE) 852/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-
ikel

li jemenda r-Regolament (KE) 852/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
l-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel

Ġustifikazzjoni

L-emenda tkompli mid-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-5 ta' Lulju 2007 li 
tawtorizza l-kumitati ENVI u TRAN biex ifasslu rapport leġiżlattiv kull wieħed fuq il-bażi tal-
proposta tal-Kummissjoni COM(2007)0090. It-tħassir jikkonċerna r-referenzi għall-qasam 
tar-rati u l-kundizzjonijiet tat-trasport u l-partijiet mill-proposta tal-Kummisssjoni li huma 
relatati ma' dan il qasam.

Emenda 2
ĊITAZZJONI 1

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 75(3), l-Artikolu 95 u 
l-Artikolu 154(4) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 u l-Artikolu 
152(4) (b) tiegħu,

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tat-titolu

Ir-riferiment fil-verżjoni Ġermaniża tad-dokument tal-Kummissjoni għall-Artikolu 154 
mhijiex korretta. Bħal fil-każ tal-verżjonijiet tal-lingwi l-oħra kollha, ir-riferiment għandu 
jkun għall-artikolu 152, paragrafu 4(b) (il-qasam tas-saħħa).

Emenda 3
PREMESSA 2

(2) Ir-regoli Komunitarji meħtieġa skond 
l-Artikolu 75 tat-Trattat KE sabiex 
jitneħħew ċerti tipi ta’ diskriminazzjoni, 

imħassra
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rigward it-trasport fuq l-arti fi ħdan il-
Komunità, ġew stipulati fir-Regolament 
Nru 111. Sabiex jitnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi fuq il-kumpaniji, dan ir-
Regolament għandu jiġi ssimplifikat billi 
jitneħħew ir-rekwiżiti skaduti u mhux 
meħtieġa u b’mod partikolari, ir-rekwiżit 
li jinżamm bil-miktub ċertu tagħrif li, 
minħabba progress tekniku, issa hu 
disponibbli fis-sistemi tal-kontabbiltà tal-
ġarriera.
1 ĠU P 52, 16.8.1960, p. 1121. 
Regolament kif l-aħħar emendat bir-
Regolament (KE) Nru 3626/84 (ĠU L 
335, 22.12.1984, p. 4).

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tat-titolu

Emenda 4
PREMESSA 3

(3) L-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 852/20049 jeħtieġ li l-operaturi 
kollha tal-kumpaniji ta’ l-ikel iwaqqfu, 
jimplimentaw u jżommu proċedura msejsa 
fuq il-prinċipji ta’ l-Analiżi tal-Periklu u 
l-Punti ta’ Kontroll Kritiċi (HACCP).

imħassra

Ġustifikazzjoni

Is-sistema HACCP ma ġietx introdotta biex tkun għan fiha nnifisha iżda biex tiggarantixxi 
miżura għolja ta' iġjene fl-ikel u biex tiżgura l-flessibilità neċessarja fuq il-post.

Emenda 5
PREMESSA 4

(4) L-esperjenza wriet li f’ċerti kumpaniji 
ta’ l-ikel, l-iġjene ta’ l-ikel jista’ jiġi 
żgurat permezz ta’ l-implimentazzjoni 
korretta tar-rekwiżiti ta’ l-iġjene ta’ l-ikel 
stipulati fir-Regolament (KE) Nru 
852/2004 mingħajr ma jsir użu tas-
sistema ta’ l-HACCP. Il-kumpaniji 
kkonċernati huma b’mod partikolari 
kumpaniji żgħar li fil-biċċa l-kbira jbigħu 

imħassra
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l-prodotti tagħhom direttament lill-
konsumatur finali, bħal tal-ħobż, tal-
laħam, tal-growser, tal-monti, ir-
restaurants, u l-bars, li huma mikro-
impriżi skond it-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ l-impriżi mikro, żgħar u 
ta’ daqs medju.
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Ġustifikazzjoni

L-għażla ta' intrapriżi li qed tiġi proposta hija kompletament arbitrarja. Huwa inaċċettabbli li 
jittieħed biss l-ammont ta' bejgħ annwali u/jew in-numru ta' ħaddiema fl-istaff bħala bażi 
għad-dokument dwar is-sikurezza ta' l-ikel.

Emenda6
PREMESSA 5

(5) Għalhekk, jeħtieġ li tiġi pprovduta 
eżenzjoni lil dawn il-kumpaniji mir-
rekwiżit ta’ l-Artikolu 5(1) tar-
Regolament (KE) Nru 852/2004. Dan 
ifisser li huma għandhom jikkonformaw 
mar-rekwiżiti l-oħra kollha ta’ dan ir-
Regolament.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Id-deroga proposta għall-intrapriżi msemmija hawn fuq tolqot il-maġġoranza ta' l-operaturi 
li jipproċessaw l-ikel. B'hekk is-sikurezza ta' l-ikel fl-Ewropa ma tkun tista' tiġi ggarantita.

Emenda 7
PREMESSA 6

(6) Peress li l-emenda tar-Regolament 
(KE) Nru 852/2004 u dik tar-Regolament 
Nru 11 għandhom l-għan komuni li 
jnaqqsu l-piżijiet amministrattivi fuq il-
kumpaniji, mingħajr ma jbiddlu l-
proposta bażi ta’ dawn ir-Regolamenti, 
jeħtieġ li dawn l-emendi jingħaqdu 
f’Regolament wieħed. -

imħassra
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tat-titolu

Emenda 8
ARTIKOLU 1

Artikolu 5 u Artikolu 6, paragrafi 1, 2 u 3 (Regolament Nru 11)

Ir-Regolament Nru 11 huwa emendat kif 
ġej:

imħassar

1) L-Artikolu 5 huwa mħassar.
2) L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:
a) Fil-parargafu 1, jitħassru l-ħames u s-
sitt inċiżi;
b) Fil-paragrafu 2, titħassar it-tielet 
sentenza.
c) Il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"3. Meta d-dokumenti eżistenti bħan-noti 
tal-kunsinna jew kwalunkwe dokument 
tat-trasport ieħor li jagħti d-dettalji kollha 
speċifikati fil-paragrafu 1 u, f’rabta mas-
sistemi tar-reġistri u l-kontabbiltà tal-
ġarriera, jippermettu li ssir verifika sħiħa 
tar-rati u l-kondizzjonijiet tat-trasport, 
sabiex il-forom ta’ diskriminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 75(1) tat-Trattat 
jistgħu għalhekk jitneħħew jew jiġu 
evitati, il-ġarriera mhumiex meħtieġa 
jintroduċu dokumenti ġodda.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tat-titolu

Emenda 9
ARTIKOLU 2

Artikolu 5 u Artikolu 6, paragrafi 1, 2 u 3 (Regolament Nru 11)
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Fl-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 852/2004, is-sentenza li ġejja tiżdied:

imħassar

 "Mingħajr ħsara għar-rekwiżiti l-oħra 
ta’ dan ir-Regolament, il-paragrafu 1 
mhux se japplika għall-kumpaniji li huma 
mikro-impriżi skond it-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003, u l-
attivitajiet li jikkonsistu fil-biċċa l-kbira 
fil-bejgħ dirett ta’ l-ikel lill-konsumatur 
finali.”

Ġustifikazzjoni

Anki jekk ir-regolament dwar l-iġjene għandu jiġi ssimplifikat għall-mikro-impriżi, il-
prinċipju tas-sikurezza ta' l-ikel ma jistax jiġi injorat.
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NOTA SPJEGATTIVA

Aspetti proċedurali

- Din il-proposta hija parti mill-hekk imsejħa "Fast Track actions", li ġew inklużi fil-
komunikazzjoni dwar il-Programm ta' Azzjoni għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi 
fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)23).

- Element essenzjali ta' din il-proposta huwa li tkopri żewġ aspetti kompletament 
differenti, jiġifieri s-simplifikazzjoni tal-piżijiet amministrattivi fil-qasam tar-rati u l-
kundizzjonijiet tat-trasport minn naħa waħda u dispożizzjonijiet dwar l-eżenzjoni ta' 
mikro-impriżi mill-obbligi bażiċi ta' l-HACCP min-naħa l-oħra.

- Għal din ir-raġuni l-Konferenza taċ-chairmen tal-kumitati ddeċidiet fil-5.7.2007, fuq 
talba taċ-chairman tal-Kumitat għat-Trasport, is-Sur Costa u taċ-chairman tal-Kumitat 
ENVI, is-Sur Ouzký, li tawtorizza liż-żewġ kumitati li jfasslu rapport leġiżlattiv.

- Filwaqt li l-parti mill-proposta li tikkonċerna l-iġjene ta' l-ikel (li għaliha huwa 
responsabbli l-ENVI) hija suġġetta għall-proċedura ta' kodeċiżjoni normali, il-parti tal-
proposta relatata mat-trasport lanqas biss teħtieġ li l-Parlament jiġi kkonsultat 
(għalkemm il-konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali hija obbligatorja).  Il-
fatt li l-Parlament xortwa waħda qed jiġi kkonsultat jista' jitqies bħala proċess ta' 
konsultazzjoni volontarja mingħajr l-ebda effett fuq il-proċedura leġiżlattiva.

- L-intenzjoni tal-Kummissjoni f'din il-proposta leġiżlattiva hija li l-aspetti li qed jiġu 
trattati jkunu limitati għas-simplifikazzjoni tal-piżijiet amministrattivi, u mhux li 
jerġgħu jinfetħu ż-żewġ dokumenti f'dawk li huma prinċipji bażiċi.

- Il-Kunsill iddeċieda wkoll li jittratta ż-żewġ partijiet tal-proposta separatament.

- Il-Kumitat ENVI għandu jsegwi l-proċedura normali ta' kodeċiżjoni.

Aspetti ta' kontenut

Neċessità bħala deroga biex ċerti intrapriżi jiġu eżentati mill-proċedura HACCP

L-istituzzjoni, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta' sistema ta' analiżi tal-periklu u tal-punti ta’ 
kontroll kritiċi (HACCP) huma neċessarji. Meta kkunsidra l-pakkett ta' iġjene ta' l-ikel, il-
Parlament kien fuq kollox ikkonċernat dwar il-garanzija ta' l-ogħla livell possibli ta' sikurezza 
ta' l-ikel u fl-istess ħin dwar il-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' kontroll flessibbli u prattikabbli.  
Dan ir-regolament irnexxielu jagħmlu dan. Li jiġi emendat ir-regolament f'dan l-istadju 
mhuwiex rakkomandabbli.

 Il-politika fil-livell Komunitarju, u b'mod partikolari fil-liġi dwar l-ikel, għandha tiżgura 
livell għoli ta' protezzjoni għall-ħajja tal-bniedem u s-saħħa u ta' l-interessi tal-
konsumaturi.  Dan l-objettiv ma jintlaħaqx jekk il-proċedura ta' l-HACCP tiġi revokata 
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kompletament, peress li dan l-istrument jgħin lill-operaturi ta' negozji ta' l-ikel 
jakkwistaw standard ogħla ta' sikurezza ta' l-ikel.

 L-esperjenza wriet li dawn id-dispożizzjonijiet u proċeduri jikkostitwixxu bażi solida 
biex tiġi ggarantita s-sikurezza ta' l-ikel.  

 l-implimentazzjoni ġenerali ta' proċeduri bbażati fuq il-prinċipji ta' l-HACCP wasslet, u 
għadha twassal, għal responsabilità akbar min-naħa ta' l-operaturi ta' negozji ta' l-ikel.

 Jeħtieġ li r-regolazzjoni tkun ċara u obbligatorja biex tinżamm il-fiduċja tal-
konsumaturi, ta' l-imsieħba fin-negozju u u ta' parteċipanti oħra fil-qasam ta' l-ikel. 

 Kompetizzjoni ġusta u moviment liberu ta' ikel u tmiegħ fil-Komunità jkunu ggarantiti 
biss jekk il-ħtiġijiet ta' sikurezza ta' l-ikel u l-għalf ma jkunux ivarjaw b'mod sinifikattiv 
minn Stat Membru għal ieħor. 

 Ir-rapporteur jappoġġja espressament l-idea ċentrali tal-proposta tal-Kummissjoni,  li 
tonqos il-burokrazija. Madankollu, huwa kruċjali li jiġi żgurat li livell għoli Ewropew 
ta' sikurezza ta' l-ikel ma jitbaxxiex eżklużivament minħabba l-applikazzjoni ta' 
kunsiderazzjonijiet ekonomiċi.  Fid-dawl ta' l-intenzjoni espressa tar-Regolament (KE) 
Nru 852/2004, dan ma jkunx aċċettabbli.  

 Ir-regolament ikkonċernat ma daħalx fis-seħħ qabel l-1 ta' Jannar 2006. Ma ġiex 
implimentat għal kollox fl-Istati Membri kollha.  Emenda fl-istadju attwali ma tagħmilx 
sens. Apparti dan, ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 jipprovdi għal reviżjoni fl-2009. 
Mhuwiex rakkomandabbli li jsiru emendi qabel ma jiġu ppubblikati r-riżutati finali tar-
reviżjoni.
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