
PR\730938MT.doc PE409.414

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

2008/0002(COD)

26.6.2008

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar ikel ġdid u li jemenda r-Regolament (KE) Nru XXX/XXXX 
[proċedura komuni]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Rapporteur: Kartika Tamara Liotard



PE409.414 2/32 PR\730938MT.doc

MT

PARLAMENT EWROPEW

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 u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. 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 ikel ġdid u 
li jemenda r-Regolament (KE) Nru XXX/XXXX [proċedura komuni]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(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)0872),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0027/2008),

– 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-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A6-0000/2008),

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

2. 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;

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

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-moviment ħieles ta' ikel sikur u bnin 
huwa aspett essenzjali tas-suq intern u 
jikkontribwixxi sinifikament għas-saħħa 
u l-benessri taċ-ċittadini, kif ukoll għall-
interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom. Id-
differenzi bejn liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar l-evalwazzjoni u l-
awtorizzazzjoni ta’ sikurezza ta' ikel ġdid 
jistgħu jfixklu l-moviment ħieles tiegħu, u 
b’hekk joħolqu kondizzjonijiet ta' 

(1) Fl-implimentazzjoni tal-politika 
Komunitarja u filwaqt li jitqies it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, 
għandhom ikunu garantiti livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u l-
ħarsien tal-konsumatur, kif ukoll livell 
għoli ta' saħħa ta' l-annimali u ta' 
protezzjoni ambjentali. Iktar minn hekk, 
għandu dejjem jiġi applikat il-prinċipju 
ta' prekawzjoni msemmi fir-Regolament 
(KE) Nru 178/2002 tal-Parlament 
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kompetizzjoni inġusti. Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 
2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u 
l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 
jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta’ sigurtà ta’ l-ikel1

_____________

ĠU L 31, 1.2.2002, p.1.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandha titqiegħed iktar enfasi fuq is-sikurezza ta' l-ikel u l-ħarsien tal-konsumatur. 
Għandha wkoll titqies il-protezzjoni tas-saħħa ta' l-annimali u ta' l-ambjent. Fl-aħħarnett, il-
prinċipju ta' prekawzjoni huwa ta' importanza kbira.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem għandu jkun assigurat fit-
tfittxija tal-politiki Komunitarji.

(2) Dan ir-regolament jiggarantixxi livell 
għoli ta' saħħa tal-bnedmin u jipproteġi 
wkoll l-interessi soċjali u ekonomiċi tal-
konsumaturi. Fl-istess ħin, id-differenzi 
bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali relatati 
ma' l-evalwazzjoni tas-sikurezza ta' l-ikel 
ġdid u l-awtorizzazzjoni tagħhom mhux 
biss jistgħu jikkostitwixxu ostaklu għall-
moviment liberu, u għalhekk joħolqu 
kompetizzjoni inġusta, iżda wkoll 
jikkawżaw riskju għas-saħħa u l-benessri 
tal-pubbliku.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandha titqiegħed iktar enfasi fuq is-sikurezza ta' l-ikel u l-ħarsien tal-konsumatur. L-
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali hija neċessarja sabiex jiġi żgurat li d-
differenzi fir-regolazzjoni ma jkollhomx impatt ħażin fuq is-saħħa u l-benessri tal-pubbliku.
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Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandu jiġi ċċarat ukoll li ikel għandu 
jitqies bħala ġdid meta tiġi applikata 
teknoloġija ta' produzzjoni li qabel ma 
tkunx intużat. B’mod partikolari, 
teknoloġiji emerġenti fil-proċessi ta' 
tagħmir u produzzjoni ta' l-ikel, li 
għandhom impatt fuq l-ikel u għalhekk 
jista' jkollhom impatt fuq is-sikurezza ta' 
l-ikel, għandhom jiġu koperti minn dan 
ir-Regolament. Ikel ġdid għandu 
għalhekk jinkludi ikel derivat minn pjanti 
u annimali, prodotti b’tekniki ta’ tagħmir 
mhux tradizzjonali, u ikel modifikat minn 
proċessi ta’ produzzjoni ġodda, bħal
nanoteknoloġija u nanoxjenza, li jista’ 
jkollhom impatt fuq l-ikel. Ikel derivat 
minn varjetajiet ta’ pjanti ġodda, jew 
razez ta’ annimali prodotti minn tekniki 
ta’ tagħmir tradizzjonali, għandhom 
jitqiesu bħala ikel ġdid.

(6) Għandu jiġi ċċarat ukoll li l-ikel għandu 
jitqies bħala ġdid meta tiġi applikata 
teknoloġija ta' produzzjoni li qabel ma 
tkunx intużat. Għandu jkun ċar li jekk l-
ikel jinbidel bi proċess ta' produzzjoni 
ġdid, bħan-nanoteknoloġija u n-
nanoxjenza - li dwarhom wieħed għadu 
ma jafx biżżejjed biex issir evalwazzjoni 
tar-riskju - l-ikel għandu biss jitqiegħed 
fis-suq jekk ikun ġie evalwat bħala li jkun 
sigur permezz ta' evalwazzjoni tar-riskju 
valida.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament għandu jagħmel ċar meta ikel għandu jitqies bħala ġdid.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-ikklownjar ta' l-annimali huwa 
inkompatibbli mad-Direttiva tal-Kunsill 
98/58/KE ta' l-20 ta' Lulju 1998 dwar il-
ħarsien ta' annimali miżmuma għal 
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skopijiet ta' biedja1, Anness, punt 20. Il-
Punt 20 jistipula li ma jistgħux jiġu 
prattikati proċeduri ta’ trobbija naturali 
jew artifiċjali li jikkawżaw jew li aktarx 
jistgħu jikkawżaw tbatija jew korriment lil 
xi wieħed mill-annimali kkonċernati. L-
ikel minn annimali kklownjati jew mill-
wild tagħhom ma jistax għalhekk 
jitqiegħed fil-lista Komunitarja.

1 ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Varjetà wiesgħa ta' riċerka xjentifika u l-Opinjoni tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika juru li l-
ikklownjar iwassal għal problemi serji ta' saħħa u ta' benessri, kemm għall-annimali 
kklownjati kif ukoll għall-ommijiet surrogati tagħhom.  Il-feti kklownjati spiss huma ikbar 
min-normal; dan iwassal għal wild diffiċli u għal bosta twelid biċ-Ċesarja. Bosta feti 
kklownjati jmutu matul it-tqala jew fl-ewwel ġimgħat ta' ħajja minħabba defiċenzi 
immunitarji, nuqqasijiet kardjovaskulari, problemi fin-nifs u problemi fil-kliewi.

Il-problemi ta' saħħa u ta' benessri ta' l-annimal ikkawżati mill-ikklownjar ifissru li dan il-
proċess huwa imkompatibbli mal-paragrafu 20 ta' l-Anness mad-Direttiva tal-Kunsill 
98/58/KE.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ikun meħtieġ, għandhom jiġu adottati 
miżuri ta’ implimentazzjoni sabiex 
jipprovdu għal kriterji biex jiffaċilitaw l-
evalwazzjoni ta’ jekk ikel intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Jekk ikel intuża 
esklussivament bħala jew f’suppliment ta’ 
l-ikel, kif definit mid-
Direttiva 2002/46/KE, qabel din id-data, 
jista’ jitpoġġa fis-suq wara d-data għall-
istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel 
ġdid. Madankollu, l-użu bħala jew 

(7) Għandhom jiġu adottati miżuri ta’ 
implimentazzjoni sabiex jipprovdu għal 
kriterji biex jiffaċilitaw l-evalwazzjoni ta’ 
jekk ikel intużax għall-konsum mill-
bniedem ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Jekk ikel intuża 
esklussivament bħala jew f’suppliment ta’ 
l-ikel, kif definit mid-
Direttiva 2002/46/KE, qabel din id-data, 
jista’ jitpoġġa fis-suq wara d-data għall-
istess użu mingħajr ma jitqies bħala ikel 
ġdid. 



PE409.414 8/32 PR\730938MT.doc

MT

f’suppliment ta’ l-ikel m’għandux jitqies 
għall-evalwazzjoni dwar jekk intużax 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Għalhekk użi oħra ta’ 
l-ikel ikkonċernat, eż. użi minbarra bħala 
suppliment ta’ l-ikel, iridu jiġu awtorizzati 
skond dan ir-Regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Iċċarar u simplifikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-ikel intuża għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, dan għandu jissejjes 
fuq tagħrif disponibbli fl-Istati Membri.
Fejn il-Kummissjoni m'għandiex it-tagħrif 
dwar il-konsum mill-bniedem qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, għandha tiġi stabbilita 
proċedura sempliċi u trasparenti għall-ġbir 
ta’ dak it-tagħrif li tinvolvi l-Istati Membri
u kwalunkwe partijiet interessati.

(13) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
proċedura sempliċi u trasparenti għal 
każijiet li fihom ma jkollhiex tagħrif dwar 
il-konsum mill-bniedem qabel il-
15 ta’ Mejju 1997; l-Istati Membri 
għandhom ikunu involuti f'din il-
proċedura. Il-proċedura għandha tiġi 
adottata mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Iċċarar u simplifikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni. Għandu jkun ċar liema 
responsabilitajiet qed jiġu assenjati lill-Kummissjoni meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ. 
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Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa meħtieġ li tiġi applikata proċedura 
ċentralizzata armonizzata għall-
evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ 
sikurezza li hija effiċjenti, limitata fiż-
żmien u trasparenti. Bl-għan li tkompli
tarmonizza proċeduri ta' awtorizzazzjoni 
differenti għal ikel, l-evalwazzjoni ta’ 
sikurezza ta’ ikel ġdid u l-inklużjoni tiegħu 
fil-lista Komunitarja għandha titwettaq 
skond il-proċedura stipulata fir-
Regolament (KE) Nru [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ [data] li 
tistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
komuni għall-addittivi ta’ l-ikel, enżimi 
ta’ l-ikel u ħwawar.

(15) Huwa meħtieġ li tiġi applikata 
proċedura għall-evalwazzjoni u l-
awtorizzazzjoni ta’ sikurezza li hija 
effiċjenti, limitata fiż-żmien u trasparenti. 
L-evalwazzjoni ta’ sikurezza ta’ ikel ġdid u 
l-inklużjoni tiegħu fil-lista Komunitarja 
għandha titwettaq skond il-proċedura 
stipulata f'dan ir-Regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għadu ma ħax deċiżjoni demokratika dwar il-proċedura uniformi ta' 
awtorizzazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-aspetti etiċi u ambjentali 
għandhom jitqiesu bħala parti mill-
evalwazzjoni tar-riskju matul il-proċedura 
ta' awtorizzazzjoni. Dawn l-aspetti 
għandhom jiġu evalwati mill-Grupp 
Ewropew għall-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji Ġodda u mill-Aġenzija 
Ambjentali Ewropea rispettivament.
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-aspetti ta' protezzjoni tas-saħħa, l-interessi tal-konsumaturi u s-saħħa ta' l-
annimali, l-evalwazzjoni tar-riskju għandha tqis ukoll l-aspetti etiċi u ambjentali. 

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex ikunu simplifikati l-proċeduri, 
l-applikanti għandhom jitħallew 
jippreżentaw applikazzjoni waħda għal ikel 
regolat taħt bosta liġijiet settorali ta' ikel. 
Ir-Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni] għandu għalhekk jiġi emendat 
skond dan.

(17) Sabiex ikunu simplifikati l-proċeduri, 
l-applikanti għandhom jitħallew 
jippreżentaw applikazzjoni waħda għal ikel 
regolat taħt bosta liġijiet settorali ta' ikel. 
Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-
liġi ta' l-ikel settorjali li taħtha taqa' l-
applikazzjoni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iktar faċli għall-produtturi li jressqu applikazzjonijiet, irrispettivament minn 
liema liġi ta' l-ikel settorjali tkun applikabbli għall-applikazzjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fejn ikun meħtieġ, u fuq il-bażi tal-
konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjoni tas-
sikurezza, għandhom jiġu introdotti 
rekwiżiti għal sorveljanza wara li 
jitqiegħed fis-suq ta’ l-użu ta’ ikel ġdid 
għall-konsum mill-bniedem.

(18) Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet ta’ l-
evalwazzjoni tas-sikurezza, għandhom jiġu 
introdotti kwalunkwe rekwiżiti għal 
sorveljanza wara li jitqiegħed fis-suq ta’ l-
użu ta’ ikel ġdid.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Iċċarar u simplifikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni. 

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) F’ċirkustanzi speċifiċi sabiex jiġu 
stimolati r-riċerka u l-iżvilupp fl-industrija 
agro-alimentari, u għalhekk l-innovazzjoni, 
l-evidenza xjentifika żviluppata riċentament 
u data proprjetarja pprovduta bħala appoġġ 
għal applikazzjoni għall-inklużjoni ta' ikel 
ġdid fil-lista Komunitarja m’għandhomx 
jintużaw għall-benefiċċju ta’ applikant 
ieħor matul perjodu ta’ żmien limitat, 
mingħajr ma jkun hemm ftehim ma’ l-
ewwel applikant. Il-ħarsien ta’ data 
xjentifika mogħtija minn applikant 
wieħed m'għandhix twaqqaf lill-
applikanti l-oħrajn milli jfittxu l-
inklużjoni fil-lista Komunitarja ta' ikel 
ġdid fuq il-bażi tad-data xjentifika 
tagħhom.

(20) Sabiex jiġu stimolati r-riċerka u l-
iżvilupp fl-industrija agro-alimentari, u 
għalhekk l-innovazzjoni, il-provi xjentifiċi
żviluppati riċentament u data proprjetarja 
pprovduta bħala appoġġ għal applikazzjoni 
għall-inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja jistgħu jitqiesu bħala 
kunfidenzjali skond id-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament. Fl-istess ħin, il-
Kummissjoni għandha tfassal linji gwida 
dwar kif it-trasparenza tal-proċedura 
relatata mal-kunfidenzjalità ta' provi 
xjentifiċi ġodda u data proprjetarja tista 
tiġi żgurata għall-konsumaturi.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Meta jkun neċessarju, il-provi xjentifiċi ġodda u d-dejta proprjetarja li huma pprovduti bħala 
appoġġ għall-inklużjoni ta' ikel ġdid fil-lista Komunitarja għandhom ikunu trattati bħala 
kunfidenzjali. 

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Ikel ġdid huwa soġġett għar-rekwiżiti 
ta’ tikkettar ġenerali stipulati fid-

(21) Ikel ġdid huwa soġġett għar-rekwiżiti 
ta’ tikkettar ġenerali stipulati fid-



PE409.414 12/32 PR\730938MT.doc

MT

Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet ta’ l-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ 
tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ 
oġġetti ta' l-ikel. F’ċerti każi jista’ jkun 
meħtieġ li jkun hemm tagħrif ta' tikkettar 
addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni ta' l-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet ta' l-użu. Għalhekk, 
l-inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja tista’ tipproponi
kundizzjonijiet ta’ l-użu jew 
obbligazzjonijiet ta’ tikkettar speċifiċi.

Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-
20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approssimazzjoni ta’ liġijiet ta’ l-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ 
tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ 
oġġetti ta' l-ikel. F’ċerti każi jista’ jkun 
meħtieġ li jkun hemm tagħrif ta' tikkettar 
addizzjonali, b'mod partikolari fir-rigward 
tad-deskrizzjoni ta' l-ikel, is-sorsi tiegħu, 
jew il-kundizzjonijiet ta' l-użu. Għalhekk, 
l-inklużjoni ta’ ikel ġdid fil-lista 
Komunitarja għandha timponi
kundizzjonijiet ta’ l-użu jew 
obbligazzjonijiet ta’ tikkettar speċifiċi 
f'dawk il-każijiet.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Aġġustament lingwistiku 

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fir-rigward ta' l-evalwazzjoni u l-
ġestjoni tas-sikurezza ta' ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi, għandha titqies l-istorja 
ta' użu sikur tiegħu fil-pajjiż ta' l-oriġini 
terz. L-istorja ta’ l-użu sikur ta’ l-ikel 
m'għandix tinkludi l-użu mhux għall-skop 
ta' ikel jew użu mhux relatat ma' dieta 
normali. Jekk l-Istati Membri u l-Awtorità 
ma ppreżentawx oġġezzjonijiet ta’ 
sikurezza motivati, imsejsa fuq evidenza 
xjentifika, pereżempju tagħrif dwar effetti 
negattivi fuq is-saħħa, it-tqegħid ta’ l-ikel 
fis-suq Komunitarju għandu jkun permess 
wara notifika dwar il-ħsieb li jsir dan.

(23) Fir-rigward ta' l-evalwazzjoni u l-
ġestjoni tas-sikurezza ta' ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi, għandha titqies l-istorja 
ta' użu sikur tiegħu fil-pajjiż ta' l-oriġini 
terz. L-istorja ta’ l-użu sikur ta’ l-ikel 
m'għandix tinkludi l-użu mhux għall-skop 
ta' ikel jew użu mhux relatat ma' dieta 
normali. Jekk l-Istati Membri u/jew l-
Awtorità ma ppreżentawx oġġezzjonijiet 
ta’ sikurezza motivati, imsejsa fuq 
evidenza xjentifika, pereżempju tagħrif 
dwar effetti negattivi fuq is-saħħa, it-
tqegħid ta’ l-ikel fis-suq Komunitarju se
jkun permess wara notifika dwar il-ħsieb li 
jsir dan, sakemm ma jkunx hemm 
oġġezzjonijiet etiċi.
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-Istati Membri u/jew l-Awtorità jistgħu jikkummentaw. Anke jekk prodott 
ikun sikur, jista' jkun hemm oġġezzjonijiet etiċi.

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-
Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda stabbilit 
mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-
16 ta' Diċembru 1997 jista' jiġi kkonsultat, 
fejn xieraq, bl-għan li jinkisbu pariri dwar 
kwistjonijiet ta' etika fir-rigward tat-
tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid.

(24) Il-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-
Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda stabbilit 
mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-
16 ta' Diċembru 1997 għandu jiġi 
kkonsultat, fejn xieraq, bl-għan li jinkisbu 
pariri dwar kwistjonijiet ta' etika fir-
rigward tat-tqegħid fis-suq ta' ikel ġdid.
Jista' jintuża l-Ewrobarometru, meta dan 
ikun neċessarju, sabiex issir inkjesta dwar 
l-opinjonijiet rigward il-perċezzjoni etika 
ta' ikel ġdid mill-pubbliku Ewropew in 
ġenerali.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Għandu jitqies jekk is-soċjetà tqisx ikel ġdid bħala li ma jistax jittiekel fuq bażi etika.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistipula regoli 
armonizzati għat-tqegħid ta’ ikel ġdid fis-
suq Komunitarju bl-għan li jiġi żgurat
livell għoli tas-saħħa tal-bniedem u 
ħarsien tal-konsumatur, filwaqt li jkun 

1. Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
joħloq bażi għall-garanzija ta' livell għoli 
tal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, is-saħħa 
u l-benessri ta' l-annimali, l-ambjent u l-
interessi tal-konsumaturi, filwaqt li jkun 
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żgurat it-tħaddim effettiv tas-suq intern. żgurat it-tħaddim effettiv tas-suq intern.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-ogħla prijorità għandha tingħata lill-ħarsien tal-ħajja tal-bniedem, ta' l-ambjent, il-
benessri ta' l-annimali u l-interessi tal-konsumaturi.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-ikel ġej minn annimali kklownjati u 
mill-wild tagħhom. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika rapport qabel id-
data tad-dħul fis-seħħ imsemmija fl-
Artikolu 20, fejn tevalwa s-sitwazzjoni fir-
rigward ta' l-annimali kklownjati. Ir-
rapport għandu jitressaq lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma' 
proposta leġiżlattiva, jekk dan ikun 
neċessarju.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk l-ikel minn annimali kklownjati u mill-wild tagħhom jiqiegħedx jew le 
fis-suq m'għandhiex titħalla għall-proċedura tal-komitoloġija, iżda għandha tittieħed permezz 
ta' regolament speċifiku tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-proċedura tal-kodeċiżjoni.

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn meħtieġ, jista’ jiġi stabbilit skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2)
jekk tip ta’ ikel jaqax fi ħdan l-ambitu ta’ 

3. Fejn meħtieġ, jista’ jiġi stabbilit skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(3)
jekk tip ta’ ikel jaqax fi ħdan l-ambitu ta’ 
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dan ir-Regolament. dan ir-Regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jżomm id-dritt li jiddeċiedi dwar liema ikel japplika jew ma 
japplikax għalih dan ir-Regolament. 

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tifsiriet li ġejjin għandhom japplikaw 
ukoll:

2. It-tifsiriet li ġejjin għandhom japplikaw 
għall-ikel imqiegħed fis-suq Komunitarju 
mill-15 ta' Mejju 1997:

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Iċċarar u simplifikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt a - punt i 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ikel li ma ġiex użat għall-konsum mill-
bniedem sa ċertu grad ġewwa l-Komunità 
qabel il-15 ta’ Mejju 1997;
L-użu esklussiv ta’ ikel bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel m’għandux ikun 
suffiċjenti sabiex juri jekk intużax għall-
konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. Madankollu, jekk ikel 
intuża esklussivament bħala jew 
f’suppliment ta’ l-ikel qabel din id-data, 

(i) ikel, inkluż mikro-organiżmu wieħed 
jew iktar, li l-istorja ta' użu sigur ta' l-ikel 
tiegħu fil-Komunità jkun għadu ma jkunx 
ġie aċċertat;
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jista’ jitpoġġa fis-suq Komunitarju wara 
dik id-data għall-istess użu mingħajr ma 
jitqies bħala ikel ġdid. Aktar kriterji għall-
evalwazzjoni dwar jekk l-ikel intużax 
għall-konsum mill-bniedem sa ċertu grad 
ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997, li huma mfassla sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, inter alia billi 
jissupplimentawh, jistgħu jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-enfasi għandha titqiegħed fuq l-użu sigur ta' l-ikel li tqiegħed fis-suq sa mill-15 ta' Mejju 
1997.

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ikel ta’ oriġini mill-pjanti jew mill-
annimali meta tiġi applikata teknika ta’ 
tagħmir mhux tradizzjonali lill-pjanta u 
annimal li ma ntużatx qabel il-
15 ta’ Mejju 1997; kif ukoll

(ii) ikel ta’ oriġini mill-pjanti jew mill-
annimali meta tiġi applikata teknika ta’ 
tagħmir mhux tradizzjonali lill-pjanta u 
annimal li, bl-eċċezzjoni ta’ ikel ġej minn 
animali klonati u d-dixxendenti tagħhom;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk l-ikel minn annimali kklownjati u mill-wild tagħhom jiqiegħedx jew le 
fis-suq m'għandhiex titħalla għall-proċedura tal-komitoloġija, iżda għandha tittieħed permezz 
ta' regolament speċifiku tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-proċedura tal-kodeċiżjoni.
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Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 - punt a - punt iii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid, mhux użat qabel il-
15 ta' Mejju 1997, fejn il-proċess ta’ 
produzzjoni jwassal għal tibdil sinifikanti
fil-kompożizzjoni jew l-istruttura ta’ l-ikel 
li jaffettwa il-valur nutrittiv tiegħu, il-
metaboliżmu jew il-livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa.

(iii) l-ikel li għalih jiġi applikat proċess ta' 
produzzjoni ġdid - inkluż, iżda mhux 
limitat għal, ikel prodott bl-għajnuna tan-
nanoteknoloġija - fejn il-proċess ta’ 
produzzjoni jwassal għal tibdil fil-
kompożizzjoni jew l-istruttura ta’ l-ikel li 
jaffettwa il-valur nutrittiv tiegħu, il-
metaboliżmu jew il-livell ta’ sustanzi mhux 
mixtieqa.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Biex jitqies bħala ikel ġdid, huwa biżżejjed li proċessi ta’ produzzjoni ġodda għandhom 
jaffettwaw il-valur nutrittiv, il-metaboliżmu jew il-kontenut ta’ sustanza mhux mixtieq.

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "ikel tradizzjonali minn pajjiż terz" 
tfisser ikel ġdid bi storja ta’ użu ta’ ikel 
f’pajjiż terz, li tfisser li l-ikel ikkonċernat 
kien u jibqa’ parti minn dieta normal ta’ 
mill-anqas ġenerazzjoni waħda f’parti 
kbira tal-popolazzjoni tal-pajjiż;

(b) "ikel tradizzjonali minn pajjiż terz" 
tfisser ikel ġdid bi storja ta’ użu ta’ ikel 
f’pajjiż terz, li tfisser li l-ikel ikkonċernat 
kien u jibqa’ parti minn dieta normal ta’ 
mill-anqas 50 sena f’parti kbira tal-
popolazzjoni tal-pajjiż;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjonijiet.
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Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "storja ta’ użu ta’ ikel sikur" tfisser li s-
sikurezza ta’ l-ikel ikkonċernat hija 
kkonfermata b’data ta’ kompożizzjoni u 
mill-esperjenza ta’ użu u użu kontinwu fid-
dieta normali ta’ parti kbira mill-
popolazzjoni ta’ pajjiż.

(c) "storja ta’ użu ta’ ikel sikur" tfisser li s-
sikurezza ta’ l-ikel ikkonċernat hija 
kkonfermata b’data ta’ kompożizzjoni u 
mill-esperjenza ta’ użu u użu kontinwu fid-
dieta normali ta’ parti kbira mill-
popolazzjoni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjonijiet.

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) “annimali klonati”: annimali 
prodotti permezz ta’ metodu artifiċjali, 
mhux sesswali ta’ riproduzzjoni bil-għan 
li jkun prodott annimal individwali 
ġenetikament identiku jew kważi kopja 
identika;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjonijiet.
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Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) “dixxendenti ta’ annimali klonati”: 
annimali prodotti permezz ta’ 
riproduzzjoni sesswali, f’każi fejn mill-
inqas ġenitur wieħed huwa annimal 
klonat;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjonijiet.

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) “prodotti bl-għajnuna tan-
nanoteknoloġija”: prodott li fih, 
jikkonsisti fi jew huwa prodott bl-
għajnuna ta' sustanzi sintetiċi mhux 
akbar minn 100 nm fit-tul, fil-wisa jew fl-
għoli.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjonijiet.
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Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tiġbor tagħrif mill-
Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali ta’ l-ikel sabiex tistabbilixxi 
sa liema grad l-ikel intuża għall-konsum 
mill-bniedm ġewwa l-Komunità qabel il-
15 ta’ Mejju 1997. 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġbor tagħrif 
mill-Istati Membri u/jew minn operaturi 
kummerċjali ta’ l-ikel sabiex tistabbilixxi 
sa liema grad l-ikel jaqa’ fi ħdan l-iskop 
ta’ dan ir-Regolament. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika u simplifikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni. Għandu jkun ċar liema 
responsabiltajiet qed jiġu assenjati lill-Kummissjoni meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ. 

Emenda 28

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każi fejn il-Kummissjoni m’għandha 
ebda informazzjoni dwar l-użu għal 
konsum uman qabel il-15 ta’ Mejju 1997, 
hija għandha tiddeċiedi proċedura mhux 
aktar tard minn sitt xhur wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. nl
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Emenda 29

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ikel ġdid inkluż fil-lista Komunitarja ta' 
ikel ġdid (minn hawn 'il quddiem "il-lista 
Komunitarja) biss jista' jitqiegħed fis-suq.

1. Ikel ġdid inkluż fil-lista Komunitarja ta' 
ikel ġdid (minn hawn 'il quddiem "il-lista 
Komunitarja) biss jista' jitqiegħed fis-suq. 
Il-Kummissjoni għandha żżomm u 
tippubblika l-lista tal-Komunità f’paġna 
aċċessibbli għal pubbliku intenzjonata 
għall-iskop fil-websajt tal-Kummissjoni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni ta’ informazzjoni għal konsumaturi, manifatturi u partijiet interessati oħrajn 
hija prijorità.

Emenda 30

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ikel minn annimali kklownjati jew 
mill-wild tagħhom ma jistax għalhekk 
jitqiegħed fil-lista Komunitarja.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk l-ikel minn annimali kklownjati u mill-wild tagħhom jiqiegħedx jew le 
fis-suq m'għandhiex titħalla għall-proċedura tal-komitoloġija, iżda għandha tittieħed permezz 
ta' regolament speċifiku tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-proċedura tal-kodeċiżjoni.
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Emenda 31

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma joħloqx, fuq il-bażi ta’ evidenza 
xjentifika disponibbli, tħassib dwar is-
sikurezza għas-saħħa tal-konsumatur taħt 
kundizzjonijiet ta’ konsum normali;

(a) ma joħloqx, fuq il-bażi ta’ evidenza 
xjentifika disponibbli, tħassib dwar is-
sikurezza għas-saħħa tal-konsumatur u ta’ 
annimali taħt kundizzjonijiet ta’ konsum 
normali;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Is-saħħa ta’ l-annimal hija relevanti wkoll hawn.

Emenda 32

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-opinjoni ta’ l-Aġenzija Ewropea ta’ 
l-Ambjent rigward il-punt sa liema l-
proċess ta’ produzzjoni u l-konsum 
normali għandhom impatt negattiv fuq l-
ambjent għandu jitqies fl-analiżi;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitqiesu wkoll l-aspetti ambjentali bħala parti mill-kundizzjonijiet għal 
inklużjoni fil-lista tal-Komunità.
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Emenda 33

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) l-opinjoni tal-Grupp Ewropew għall-
Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji Ġodda 
rigward il-punt sa liema hemm 
oġġezzjonijiet etiċi għandha titqies fl-
analiżi.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitqiesu wkoll l-aspetti ambjentali bħala parti mill-kundizzjonijiet għal 
inklużjoni fil-lista tal-Komunità.

Emenda 34

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-lista Komunitarja għandha tiġi 
aġġornata skond il-proċedura stipulata fir-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni]. 

1. Il-lista Komunitarja għandha tiġi 
aġġornata skond il-proċedura stipulata 
f’dan ir-Regolament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Peress li ebda deċiżjoni demokratika ma ttieħdet dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
uniformi, mhux ċar jekk din il-proċedura hija ultimament l-aktar proċedura xierqa għal ikel 
ġdid.
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Emenda 35

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mit-tielet paragrafu 
ta’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni], l-aġġornar tal-lista Komunitarja 
b’ikel ġdid, għajr għal ikel tradizzjonali 
minn pajjiżi terzi, għandu jiġi deċiż skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2) 
f’każijiet fejn l-evidenza xjentifika 
żviluppata riċentament u data proprjetarja 
huma mħarsa skond l-Artikolu 12.  

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Artikolu 12 tal-proposta tal-Kummissjoni qed ikun emendat, l-Artikolu 7(3) tal-
proposta tal-Kummissjoni jrid jitħassar.

Emenda 36

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel tmiem il-perjodu msemmi fl-
Artikolu 12, il-lista Komunitarja għandha 
tiġi aġġornata sabiex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3) 
stipulata fir-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni] biex b’hekk, sakemm l-ikel 
awtorizzat jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stipulati f’dan ir-Regolament, l-
indikazzjonijiet speċifiċi msemmija fil-
paragrafu 3, it-tieni sottoparagrafu ta’ 
dan l-Artikolu, ma jibqgħux inklużi.

imħassar
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Artikolu 12 tal-proposta tal-Kummissjoni qed ikun emendat, l-Artikolu 7(4) tal-
proposta tal-Kummissjoni jrid jitħassar.

Emenda 37

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 a
Proċedura ta’ awtorizzazzjoni

1. L-applikant għandu jipprovdi d-dettalji 
li jmiss lill-Kummissjoni:
(a) l-isem u l-indirizz ta' l-applikant; 
(b) id-deskrizzjoni ta' l-ikel, u l-
ispeċifikazzjoni tiegħu, inkluż il-proċess 
ta’ produzzjoni użat;
(c) dettalji dwar il-proprjetajiet fiżiċi u 
kimiċi ta’ l-ikel ġdid jew ta’ l-ingredjent 
ta’ l-ikel ġdid; 
(d) dettalji tal-profil ta’ nuqqas ta’ purità 
għal preparazzjoni normali; 
(e) speċifikazzjoni ta’ l-identità u tal-
purità ta’ l-ingredjent ta’ l-ikel ġdid; 
(f) deskrizzjoni dettaljata tal-metodu ta’ 
produzzjoni u tal-manifattura; 
(g) kopja ta' l-istudji, inklużi, fejn ikunu 
disponibbli, studji indipendenti u minn 
awtoritajiet ta' l-istess importanza, li 
jkunu twettqu u kull materjal ieħor li jkun 
disponibbli li jista' juri li l-ikel josserva l-
kriterji msemmija fl-Artikolu 6;
(h) analiżi appoġġjata bl-informazzjoni u 
bid-dejta xierqa, li turi li l-karatteristiċi ta' 
l-ikel m'humiex differenti minn dawk tal-
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parti simili konvenzjonali, li tqis il-limiti 
aċċettati ta’ varjazzjonijiet naturali għal 
karatteristiċi bħal dawn;
(i) fejn ikun xieraq, il-kundizzjonijiet 
għat-tqegħid fis-suq ta' l-ikel jew ikel 
prodott minnu, inklużi kundizzjonijiet 
speċifiċi dwar l-użu u l-immaniġġar;
(j) fejn ikun xieraq, propsta għall-
monitorjar, wara t-tqegħid fis-suq, dwar l-
użu ta' l-ikel għall-konsum uman;
(k) sommarju tad-dossier f'forma 
standardizzata.
2. Il-Kummissjoni għandha tressaq l-
applikazzjoni lill-awtorità fi żmien 14-il 
ġurnata wara li tirċeviha. L-awtorità 
għandha tipprovdi opinjoni lill-
Kummissjoni fi żmien disa’ xhur minn 
meta tirċievi l-applikazzjoni. 
3. Il-Kummissjoni għandha ultimament 
tiddetermina jekk l-ikel hu inkluż fil-lista 
tal-Komunità. Il-proċedura għal aġġornar 
tal-lista Komunitarja għandha tkun 
determinata permezz tal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 14(2).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Peress li ebda deċiżjoni demokratika ma ttieħdet dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
uniformi, mhux ċar jekk din il-proċedura hija ultimament l-aktar proċedura xierqa għal ikel 
ġdid. Il-proċedura proposta hija mfassla mill-qrib fuq il-proċedura provduta fir-Regolament 
(KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar 
ikel u għalf modifikat ġenetikament, li kienet abbozzata b’mod attent bil-ħsieb tal-ħarsien tal-
konsumatur u tal-ħarsien ta’ l-ambjent, u tixbaħ mill-qrib ukoll lill-proċedura speċifika 
mfassla l-aktar reċenti għal ikel ġdid.
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Emenda 38

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dak il-każ, l-ikel m’għandux jitqiegħed 
fis-suq Komunitarju u għandhom 
japplikaw l-Artikoli 5 sa 7. In-notifika kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandha titqies 
bħala l-applikazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3(1) tar-Regolament XX/XXX 
[proċedura komuni].

F’dak il-każ, l-ikel m’għandux jitqiegħed 
fis-suq Komunitarju u għandhom 
japplikaw l-Artikoli 5 sa 7.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu huwa emendat bi qbil ma’ l-Artikolu 7a.

Emenda 39

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, 
b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Awtorità, 
tagħmel gwida teknika u għodod ta’ 
għajnuna disponibbli għall-operaturi tan-
negozju ta' l-ikel u b'mod speċjali għal 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għat-
tħejjija u l-preżentazzjoni ta' l-
applikazzjonijiet taħt dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, 
b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Awtorità, 
tagħmel gwida teknika u għodod ta’ 
għajnuna disponibbli għall-operaturi tan-
negozju ta' l-ikel u b'mod speċjali għal 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għat-
tħejjija u l-preżentazzjoni ta' l-
applikazzjonijiet taħt dan ir-Regolament. 
Il-gwida teknika u l-għodod għandhom 
ikunu pubblikati, mhux aktar tard minn 
sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, f’paġna aċċessibbli 
għal pubbliku intenzjonata għall-iskop 
tal-websajt tal-Kummissjoni.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

L-SMEs għandhom jirċievu għajnuna u appoġġ mill-Kummissjoni biex jippreparaw u jressqu 
applikazzjonijiet skond dan ir-Regolament.

Emenda 40

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ ikel ġdid, 
l-Awtorità għandha: 

Fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta’ ikel ġdid, 
l-Awtorità għandha: 

(a) tqabbel, fejn xieraq, biex tara jekk l-ikel 
huwiex sikur bħal ikel minn kategorija ta’ 
ikel komparabbli li diġà teżisti fis-suq 
Komunitarju jew bħall-ikel li hemm il-
ħsieb li jinbidel bl-ikel ġdid;

(a) tqabbel, fejn xieraq, biex tara jekk l-ikel 
huwiex sikur bħal ikel minn kategorija ta’ 
ikel komparabbli li diġà teżisti fis-suq 
Komunitarju jew bħall-ikel li hemm il-
ħsieb li jinbidel bl-ikel ġdid;

(b) tqis fil-każ ta’ ikel tradizzjonali minn 
pajjiż terz, l-istorja ta’ l-użu sikur ta’ l-ikel.

(b) tqis:

(i) fil-każ ta’ ikel tradizzjonali minn pajjiż 
terz, l-istorja ta’ l-użu sikur ta’ l-ikel;

(ii) il-kompożizzjoni ta’ l-ikel ġdid, b’mod 
partikulari il-livelli ta’ nutrijenti kuntrarji 
u tossini li jidhru b’mod naturali;
(iii) il-metodu ta’ preparazzjoni u l-
ispeċifikazzjonijiet ta’ l-ingredjent ta’ ikel 
ġdid;
(iv) il-potenzjali għal fatturi ta’ allerġiji 
ta’ l-ikel ġdid;
(v) studji ta’ metaboliżmu/tossikukinetiku 
dwar l-ingredjent ta’ l-ikel ġdid;
(vi) studji ta’ tossiċità ta’ annimali dwar l-
ingredjent ta’ l-ikel ġdid; 
(vii) studji ta’ telloranza umana dwar l-
ingredjent ta’ l-ikel ġdid.

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

Meta tkun analizzata s-sikurezza ta’ l-ikel ġdid, l-awtorità għandha tqis ukoll aspetti bħall-
kompożizzjoni, fatturi ta’ allerġija u tossiċità ta’ ikel ġdid.

Emenda 41

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 12 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħarsien tad-data Dejta kunfidenzjali

Or. nl

Emenda 42

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba mill-applikant, appoġġjata minn 
tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż id-
dokument ta’ l-applikazzjoni, evidenza 
xjentifika żviluppata riċentament u data 
xjentifika proprjetarja pprovduta sabiex 
jappoġġjaw l-applikazzjonijiet, ma 
jistgħux jintużaw għall-benefiċċju ta' 
applikazzjoni oħra matul il-perjodu ta' 
ħames snin mid-data ta' l-inklużjoni ta' l-
ikel ġdid fil-lista Komunitarja mingħajr 
ma jkun hemm ftehim ma' l-applikant.

1. Fuq talba mill-applikant, appoġġjata 
minn tagħrif xieraq u verifikabbli inkluż 
id-dokument ta’ l-applikazzjoni, dettalji 
tal-manifattura jistgħu jkunu trattati 
bħala kunfidenzjali. F’dan il-każ 
ġustifikazzjoni li tista’ tkun pruvata 
għandha tkun provduta.

2. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
wara konsultazzjoni ma’ l-applikant liema 
dettalji tal-manifattura se jkunu trattati 
bħala kunfidenzjali.

3. Wara li tkun waslet l-opinjoni ta’ l-
awtorità, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika d-dettalji li jmiss:
(a) l-isem u l-indirizz ta' l-applikant;
(b) id-deskrizzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni ta'l-ikel jew ta'l-
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ingredjent ta'l-ikel;
(ċ) l-użu maħsub ta'l-ikel jew ta'l-
ingredjent ta'l-ikel;
(d) sommarju tad-dokument, minbarra 
dawk il-partijiet li huma ta’ karatteristika 
kunfidenzjali;
(e) id-data ta’ rċevuta ta’ applikazzjoni 
kompleta.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri jridu jkunu inklużi f’dan ir-Regolament li bħalissa jifforma parti mir-Regolament 
(KE) Nru 1852/2001, li se jiskadi meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ.

Emenda 43

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Emendi għar-
Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni]

imħassar

Ir-Regolament (KE) Nru [proċedura 
komuni] huwa emendat kif ġej:
(1) It-titolu jinbidel b'dan li ġej:
"Ir-Regolament (KE) Nru XXX/XXXX 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 
[data] li jistabbilixxi proċedura ta' 
awtorizzazzjoni komuni għal addittivi ta’ 
l-ikel, enżimi ta’ l-ikel, ħwawar ta' l-ikel u 
ikel ġdid"
(2) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1, l-ewwel 
sottoparagrafu jinbidel b'dan li ġej: 
"1. Dan ir-Regolament jistipula 
evalwazzjoni komuni u proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni (minn hawn ’il quddiem 
il-"proċedura komuni") għal addittivi ta’ 
l-ikel, enżimi ta’ l-ikel, ħwawar ta’ l-ikel u 
sorsi ta’ ħwawar ta’ l-ikel użati jew 
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maħsuba għall-użu fi jew fuq oġġetti ta’ l-
ikel u ikel ġdid (minn hawn 'il quddiem 
is-"sustanzi jew prodotti"), li 
jikkontribwixxu għall-moviment ħieles ta' 
ikel ġewwa l-Komunita u għal livell għoli 
ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u 
ħarsien ta’ l-interessi tal-konsumaturi."
(3) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 jinbidel 
b'dan li ġej:
"2. Il-proċedura komuni għandha 
tistabbilixxi arranġamenti proċedurali 
għall-aġġornar ta' listi ta' sustanzi u 
prodotti li t-tqegħid fis-suq tagħhom huwa 
awtorizzat fil-Komunità skond ir-
Regolament (KE) Nru AAA/2007, ir-
Regolament (KE) Nru BBB/2007, ir-
Regolament (KE) Nru CCC/2007, ir-
Regolament (KE) Nru DDD/DDDD (minn 
hawn 'il quddiem "liġijiet settorali dwar l-
ikel")."
(4) Fl-Artikolu 1 il-paragrafu 3, l-
Artikolu 2 il-paragrafi 1 u 2, l-Artikolu 9 
il-paragrafu 2, l-Artikolu 12 il-
paragrafu 1 u l-Artikolu 13 il-kelma 
'sustanza' jew 'sustanzi' tinbidel 
b''sustanza jew prodott' jew 'sustanzi jew 
prodotti'. 
(5) It-titolu ta' l-Artikolu 2 jinbidel b'dan 
li ġej:
"Lista Komunitarja għal sustanzi jew 
prodott"
(6) Fl-Artikolu 4 jiżdied il-paragrafu 3 li 
ġej:
"3. Applikazzjoni waħda dwar sustanza 
jew prodott tista’ ssir sabiex ikunu 
aġġornati l-bosta listi Komunitarji 
regolati taħt il-liġijiet settorali differenti 
dwar l-ikel dan sakemm l-applikazzjoni 
tkun konformi mar-rekwiżiti ta' kull 
waħda mill-liġijiet settorali dwar l-ikel."
(7) Is-sentenza li ġejja hija miżjuda fil-
bidu ta' l-Artikolu 6, il-paragrafu 1:
"Fil-każ ta’ raġunijiet xjentifiċi fir-
rigward ta’ sikurezza, tagħrif addizzjonali 
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dwar l-evalwazzjoni tar-riskju għandu jiġi 
identifikat u mitlub mill-applikant."

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 19 tal-proposta tal-Kummissjoni tħassret bi qbil ma’ l-Artikolu 7a.
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