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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 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 l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0040),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0052/2008),

– 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 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif ukoll 
tal-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
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-moviment ħieles ta’ ikel sigur u 
tajjeb għas-saħħa huwa parti essenzjali 
mis-suq intern u jikkontribwixxi b’mod 
sinifikanti għas-saħħa u l-benefiċċju taċ-
ċittadini, u għall-interessi soċjali u 
ekonomiċi tagħhom.

(2) Il-moviment ħieles ta’ ikel sikur huwa 
parti essenzjali mis-suq intern u 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għas-
saħħa u l-benefiċċju taċ-ċittadini, u għall-
interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

M’hemmx definizzjoni ta’ ikel “tajjeb għas-saħħa”; “tajjeb għas-saħħa” huwa diġà espress 
permezz tat-terminu “sikur”, peress li dan jiddeskrivi n-nuqqas ta' ingredjenti li jmarrdu kif 
ukoll in-nuqqas ta’ sustanzi li jagħmlu ħsara mil-lat iġjeniku.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa għall-konsumaturi u 
sabiex ikun garantit id-dritt tagħhom għall-
informazzjoni, għandu jiġi assigurat li l-
konsumaturi jkunu infurmati sew dwar l-
ikel li jikkonsmaw. L-għażliet tal-
konsumaturi jistgħu jiġu influwenzati, 
inter alia, permezz ta' konsiderazzjonijiet 
sanitarji, ekonomiċi, ambjentali, soċjali u 
etiċi.

(3) Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa għall-konsumaturi u 
sabiex ikun garantit id-dritt tagħhom għall-
informazzjoni, għandu jiġi assigurat li l-
konsumaturi jkunu infurmati sew dwar l-
ikel li jikkonsmaw. L-għażliet tax-xiri
jistgħu jiġu influwenzati, inter alia, 
permezz ta' konsiderazzjonijiet sanitarji, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u etiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk qed nitkellmu prinċipalment dwar għażliet tax-xiri; l-għażla tax-xiri hija fl-istess 
ħin l-għażla għall-konsum.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Filwaqt li l-għanijiet oriġinali u l-
komponenti ewlenin tal-leġiżlazzjoni 
preżenti dwar it-tikkettjar għadhom validi 
xorta, jeħtieġ li tiġi simplifikata sabiex 
ikun hemm konformità aktar faċli u 
ċarezza akbar għall-partijiet interessati u 
biex tiġi modernizzata sabiex tqis l-

(9) Filwaqt li l-għanijiet oriġinali u l-
komponenti ewlenin tal-leġiżlazzjoni 
preżenti dwar it-tikkettjar għadhom validi 
xorta, jeħtieġ li tiġi simplifikata sabiex 
ikun hemm applikazzjoni aktar faċli u 
ċertezza legali akbar għall-partijiet 
interessati u biex tiġi modernizzata sabiex 
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iżviluppi l-ġodda fil-qasam ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

tqis l-iżviluppi l-ġodda fil-qasam ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
Operat bħalma huma t-trattament
okkażjonali, li jisserva u jinbiegħ ikel minn 
persuni privati f'okkażjonijiet bħalma 
huma karitajiet, jew fieri lokali tal-
komunità u laqgħat mhumiex koperti fl-
ambitu ta' dan ir-regolament.

(15) Ir-regoli tal-Komunità għandhom 
japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett 
tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' 
attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. 
Operat bħalma huma l-għoti okkażjonali 
ta’ ikel lil partijiet terzi, li jisserva u 
jinbiegħ ikel minn persuni privati 
pereżempju f’avvenimenti ta’ karitajiet, 
jew fieri lokali tal-komunità u laqgħat 
mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan ir-
regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq it-trattament tal-ikel, imma dwar l-għoti ta’ dan lill-
partijiet terzi; qed jiġi evitat l-idduplikar. 

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tipprovdi flessibbiltà biżżejjed 

(16) Il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tipprovdi flessibilità biżżejjed u 
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sabiex tkun tista’ tibqa’ aġġornata mar-
rekwiżiti ġodda ta' informazzjoni mill-
konsumaturi u sabiex ikun assigurat 
bilanċ bejn il-ħarsien tas-suq intern u 
bejn id-differenzi fil-perċezzjoni tal-
konsumaturi fl-Istati Membri.

għandha kontinwament tiġi reveduta u 
adattata għall-aġġornament tagħha fir-
rigward tar-realtà tal-ħajja tal-konsumatur, 
għas-sejbiet xjentifiċi u għall-kompatibilità 
tagħha mas-suq intern. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-liġi tal-informazzjoni dwar l-ikel tiġi riveduti biex tkun attwali u li f'dan il-
proċess jitqiesu s-sejbiet xjentifiċi, pereżempju dwar l-ingredjenti u/jew l-imġiba tal-
konsumatur.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-konsiderazzjoni ewlenija biex 
tintalab informazzjoni obbligatorja dwar l-
ikel għandha tkun biex il-konsumaturi 
jkunu jistgħu jidentifikaw u jagħmlu użu 
kif imiss ta’ l-ikel u biex jagħmlu għażliet 
li jaqblu mal-bżonnijiet tad-dieta tagħhom 
individwali.

(17) Il-konsiderazzjoni ewlenija biex 
tintalab informazzjoni obbligatorja dwar l-
ikel isservi biex il-konsumaturi jkunu 
jistgħu jagħmlu għażliet tax-xiri konxji u li 
jaqblu max-xewqat mal-bżonnijiet tad-
dieta tagħhom individwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġġib iktar preċiżjoni u ċarezza.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex il-liġi ta’ informazzjoni dwar l-
ikel tkun tista’ tadatta għat-tibdil fil-

(18) Sabiex il-liġi ta’ informazzjoni dwar l-
ikel tkun tista’ tadatta għat-tibdil fil-
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bżonnijiet ta' informazzjoni tal-
konsumaturi, kull konsiderazzjoni dwar il-
bżonn ta' informazzjoni obbligatorja dwar
l-ikel għandha tqis l-interess wiesa' muri 
mill-maġġoranza tal-konsumaturi fil-kxif 
ta' ċerta informazzjoni.

bżonnijiet ta' informazzjoni tal-
konsumaturi, kull konsiderazzjoni dwar il-
bżonn ta' informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel għandha tqis l-interess xjentifiku
wiesa' muri mill-maġġoranza tal-
konsumaturi fil-kxif ta' ċerta 
informazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt. “interess wiesa’ muri mill-maġġoranza tal-konsumaturi” jista’ 
jintwera biss b’metodi xjentifiċi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Ir-rekwiżiti ġodda obbligatorji ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel għandhom iżda 
jiġu stabbiliti biss jekk u fejn meħtieġ, bi 
qbil mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà, 
proporzjonalità u sostenibbiltà.

(19) Ir-rekwiżiti ġodda obbligatorji ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel, pereżempju 
dwar il-forom ġodda tal-preżentazzjoni 
tal-informazzjoni dwar l-ikel, għandhom 
iżda jiġu stabbiliti biss jekk u fejn meħtieġ, 
bi qbil mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà, 
proporzjonalità u sostenibbiltà.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke l-introduzzjoni ta’ forom ġodda tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar l-ikel 
għandha tkun konsistenti mal-prinċipji msemmija.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Ir-regoli ta’ informazzjoni dwar l-ikel (20) Barra r-regoli eżistenti kontra l-
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għandhom jipprojbixxu l-użu ta’ 
informazzjoni li tista’ tiżgwida lill-
konsumatur jew tattribwixxi karatteristiċi 
mediċinali lill-ikel. Biex tkun effettiva, din 
il-projbizzjoni għandha tapplika wkoll 
għar-reklamar u l-preżentazzjoni ta’ l-ikel.

irreklamar qarrieqi, ir-regoli ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel għandhom 
jipprojbixxu l-użu ta’ informazzjoni li tista’ 
tiżgwida lill-konsumatur jew tattribwixxi 
karatteristiċi mediċinali lill-ikel. Biex tkun 
effettiva, din il-projbizzjoni għandha 
tapplika wkoll għar-reklamar u l-
preżentazzjoni ta’ l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jsemmi li diġà jeżistu regoli kontra l-irreklamar qarrieqi.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex ma jiġux imkissra f'biċċiet ir-
regoli li jikkonċernaw ir-responsabbiltà ta' 
l-operaturi tan-negozji ta' l-ikel fir-rigward 
ta' l-informazzjoni dwar l-ikel jixraq li jiġu 
ċċarati r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi 
tan-negozji ta' l-ikel f'dan il-qasam.

(21) Sabiex ma jiġux imkissra f'biċċiet ir-
regoli li jikkonċernaw ir-responsabbiltà ta' 
l-operaturi tan-negozji ta' l-ikel u tal-
bejjiegħa bl-imnut fir-rigward ta' l-
informazzjoni li tkun falza, qarrieqa jew 
nieqsa dwar l-ikel, ir-responsabbiltajiet ta' 
l-operaturi tan-negozji ta' l-ikel f'dan il-
qasam għandhom jiġu stabbiliti b’mod 
ċar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-għan li tiġi stabbilita ċertezza legali għall-atturi kollha kkonċernati, hu essenzjali li jiġu 
stabbiliti b'mod ċar ir-responsabilitajiet tagħhom. L-għan hu li n-negozji ma jsirux 
responsabbli għall-problemi li jaqgħu taħt l-isfera tar-responsabilità tagħhom jew barra l-
kontroll tagħhom. Is-sentenza dwar il-kawża “Lidl kontra l-Italja" tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja enfasizzat il-grad inadegwat ta’ ċertezza legali li għandhom in-negozjanti tal-ikel 
skont il-leġiżlazzjoni eżistenti.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jitqiesu l-bidliet u l-iżviluppi 
fil-qasam ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet sabiex 
jagħtu saħħa lill-Kummissjoni li temenda 
l-lista ta' informazzjoni mandatorja billi 
jiżdiedu jew jitneħħew dettalji u biex ċerti 
dettalji jkunu disponibbli b'mezzi 
alternattivi. Il-konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati għandha tgħin biex isiru bidliet 
fil-ħin u immirati sew tar-rekwiżiti ta' l-
informazzjoni dwar l-ikel.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 9(3).

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ l-
ikel u xorta jkunu għadhom preżenti, ċerti 
ingredjenti jew sustanzi oħra jikkawżaw
allerġiji jew intolleranzi lill-konsumaturi, 
u xi wħud minn dawk l-allerġiji jew l-
intolleranzi joħolqu periklu għal saħħet 
dawk konċernati. Hu importanti li tingħata 
informazzjoni dwar il-preżenza ta’ addittivi 
fl-ikel, għajnuniet għall-ipproċessar u 
sustanzi oħra b’effett allerġeniku sabiex il-
konsumaturi li jbatu minn allerġija ta’ ikel 
jew intolleranza jkunu jistgħu jagħmlu 
għażliet infurmati u siguri.

(24) Meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ l-
ikel u xorta jkunu għadhom preżenti, ċerti 
ingredjenti jew sustanzi oħra jistgħu 
jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi lill-
persuni jew, f'każi individwali, anke 
joħolqu periklu għal saħħet dawk 
konċernati. Għalhekk, hu importanti li 
tingħata informazzjoni dwar il-preżenza ta’ 
addittivi fl-ikel, għajnuniet għall-
ipproċessar u sustanzi oħra b’effett 
allerġeniku pprovat xjentifikament sabiex 
il-konsumaturi li jbatu minn allerġija ta’
ikel jew intolleranza jkunu jistgħu jagħmlu 
għażliet infurmati li jkunu sikuri 
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għalihom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi li huwa pruvat xjentifikament li jikkawżaw allerġiji, jikkawżaw dawn l-allerġiji 
f'persuni li huma allerġiċi biss.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) It-tikketti ta’ l-ikel għandhom ikunu 
ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-
konsumaturi li jridu jagħmlu għażliet 
infurmati aħjar u dwar id-dieta. Xi studji 
juru li l-leġibbiltà hija element importanti 
biex tkabbar il-possibbiltà ħalli l-
informazzjoni fuq it-tikketta tkun tista’ 
tinfluwenza l-udjenza tagħha u l-istampar 
b’daqs żgħir huwa wieħed mill-kawżi 
ewlenin għaliex il-konsumaturi ma jkunux 
kuntenti bit-tikketti dwar l-ikel.

(25) It-tikketti ta’ l-ikel għandhom ikunu 
ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-
konsumaturi biex jagħmlu għażliet konxji 
dwar prodotti partikulari tal-ikel u dwar 
id-dieta. Xi studji juru li l-leġibbiltà tajba 
hija element importanti fil-grad ta’ 
influwenza li l-informazzjoni fuq it-tikketta 
jkollha fuq il-konsumaturi u li 
informazzjoni dwar il-prodott li ma tkunx 
tista' tinqara hija waħda mill-kawżi 
ewlenin għaliex il-konsumaturi ma jkunux 
kuntenti bit-tikketti dwar l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar l-ikel jippermettu li ssir deċiżjoni konxja waqt ix-xiri. Il-leġibbiltà ma 
tiddependix biss mid-daqs tal-kitba, imma wkoll minn diversi fatturi oħra, pereżempju l-wisa’ 
tal-linji, it-tip ta’ kitba u l-kuntrast bejn il-kitba u l-isfond.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex ikun assigurat l-għoti ta’ (26) Sabiex ikun assigurat l-għoti ta’ 
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informazzjoni dwar l-ikel, jeħtieġ li jiġu 
kkunsidrati l-modi kollha ta’ kif għandha 
tingħata l-informazzjoni lill-konsumaturi, 
inkluż il-bejgħ ta' l-ikel permezz ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod. Għalkemm 
hu ċar li kull ikel fornut permezz ta’ bejgħ 
mill-bogħod għandu jissodisfa l-istess 
rekwiżiti ta’ informazzjoni bħall-ikel 
mibjugħ fil-ħwienet, jeħtieġ li jiġi ċċarat li 
f'każijiet bħal dawn l-informazzjoni 
rilevanti obbligatorja dwar l-ikel għandha 
tkun disponibbli wkoll qabel max-xirja tiġi 
konkluża.

informazzjoni dwar l-ikel, jeħtieġ li 
jiddaħħal il-bejgħ ta' l-ikel permezz ta' 
komunikazzjoni mill-bogħod. Għalkemm 
hu ċar li kull ikel fornut permezz ta’ bejgħ 
mill-bogħod għandu jissodisfa l-istess 
rekwiżiti ta’ informazzjoni bħall-ikel 
mibjugħ fil-ħwienet, jeħtieġ li jiġi ċċarat li 
f'każijiet bħal dawn l-informazzjoni 
rilevanti obbligatorja dwar l-ikel għandha 
tkun disponibbli wkoll qabel max-xirja tiġi 
konkluża.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-disponibilità obbligatorja ta’ informazzjoni qabel ma jiġi konkluż kuntratt ta' xiri hija 
importanti għad-deċiżjoni dwar ix-xiri.  L-emenda tnaqqas mit-test.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur 
informazzjoni dawr l-ikel meħtieġa sabiex 
issir għażla informata, ix-xarbiet 
alkoħoliċi mħallta wkoll għandhom 
jagħtu informazzjoni dwar l-ingredjenti 
tagħhom.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li x-xorb alkoħoliku ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-regolament, ix-xorb 
alkoħoliku mħallat m’għandux jitqies hawn.

Adlib Express Watermark



PE415.015v01-00 14/91 PR\749676MT.doc

MT

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li 
għandu x'jaqsam mal-birra, u l-ispirti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-soft 
drinks u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89, u sabiex 
tiġi żgurata strateġija konsistenti u 
koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti 
mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess tip 
ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 

(28) Huwa importanti wkoll li l-
konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar 
xarbiet alkoħoliċi. Jeżistu diġà regoli 
speċifiċi tal-Komunità dwar it-tikkettjar ta' 
l-inbid. Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-
17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq ta' l-inbid jipprovdi sett 
eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru 
kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, 
il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' 
preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u 
permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha 
fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi 
huma protetti u informati kif suppost. 
B'mod partikolari, din il-leġiżlazzjoni 
tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-
sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess 
ta' produzzjoni, flimkien mal-
kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz 
ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti 
enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex 
inkluża f'din il-lista hija pprojbita. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi 
eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li 
jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F’dak li 
għandu x’jaqsam mal-birra, inbid tal-likur, 
inbid spumanti, inbid aromatiku u 
prodotti simili li jiġu prodotti minn frott 
ieħor barra l-għeneb, birra tal-frott u l-
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' 
Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, 
u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet 
ġeografiċi, ta’ xorb spirituż2, kif ukoll 
xorb alkoħoliku mħallat, sabiex tiġi 
żgurata strateġija konsistenti u koerenza 
mal-konsizzjonijiet stabbiliti mill-inbid, 
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wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

għandhom japplikaw l-istess tip ta' 
eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun 
meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament.

1ĠU ĠU L […], […], p. […]. 1ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.
1ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1. 2ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata kull meta n-nuqqas tagħha 
probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-
rigward tal-pajjiż veru ta' oriġini jew il-
post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott. 
F'każijiet oħra, il-forniment ta' l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju ta' 
l-ikel. Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni 
tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza għandha tingħata f'mod li ma 
jiżgwidax lill-konsumatur u abbażi ta' 
kriterji definiti b'mod ċar li jiżguraw 
kondizzjonijiet ugwali għall-industrija u 
jtejbu l-għarfien tal-konsumatur ta' l-
informazzjoni relatata mal-pajjiż ta' l-
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel. 
Kriterji bħal dawn ma għandhomx 
japplikaw għal indikazzjonijiet relatati ma' 
l-isem jew l-indirizz ta' l-operatur tan-

(29) L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew 
il-post ta' provenjenza ta' l-ikel għandu 
jingħata b’mod obbligatorju kull meta n-
nuqqas tagħha probabbli jiżgwida l-
konsumaturi fir-rigward tal-pajjiż veru ta' 
oriġini jew il-post veru ta' provenjenza ta' 
dak il-prodott. F'każijiet oħra, il-forniment 
ta' l-indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew 
il-post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-
approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju ta' 
l-ikel. B’mod ġenerali, l-indikazzjoni tal-
pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza għandha tingħata f'mod li ma 
jiżgwidax lill-konsumatur u abbażi ta' 
kriterji definiti b'mod ċar li jiżguraw 
kondizzjonijiet ugwali għall-industrija u 
jtejbu l-għarfien tal-konsumatur ta' l-
informazzjoni relatata mal-pajjiż ta' l-
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel. 
Kriterji bħal dawn ma japplikawx biss għal 
indikazzjonijiet relatati ma' l-isem jew l-
indirizz ta' l-operatur tan-negozju ta' l-ikel.
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negozju ta' l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-premessa 27.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) F'uħud mill-każijiet, l-operaturi tan-
negozju ta' l-ikel jista' jkun li jixtiequ 
jindikaw li l-oriġini ta' dak l-ikel hija l-
Komunità Ewropea sabiex jiġbdu l-
attenzjoni tal-konsumaturi għall-kwalitajiet 
tal-prodott tagħhom u għall-istandards ta' 
produzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea.
Indikazzjonijiet bħal dawn għandhom 
ukoll jikkonformaw ma kriterji 
armonizzati.

(30) Meta l-operaturi tan-negozju ta' l-ikel 
jkunu jixtiequ jindikaw li l-oriġini ta' dak 
l-ikel hija l-Komunità Ewropea sabiex 
jiġbdu l-attenzjoni tal-konsumaturi għall-
kwalitajiet tal-prodott tagħhom u għall-
istandards ta' produzzjoni ta' l-Unjoni 
Ewropea, l-indikazzjonijiet ta’ dan it-tip 
għandhom jikkonformaw ma’ kriterji 
armonizzati. L-istess għandu japplika, fejn 
xieraq, għall-indikazzjoni tal-Istat 
Membru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk jingħataw indikazzjonijiet volontarji dwar l-oriġini “Unjoni Ewropea” u/jew “Stat 
Membru”, għal raġunijiet ta’ komprensjoni, ta' ċertezza legali u ta’ kompetizzjoni fis-suq 
intern dawn għandhom jidhru f'forma konsistenti u uniformi.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq xi ikel tikkonċerna informazzjoni dwar 
il-preżenza ta' l-enerġija u ċerti nutrijenti 

(32) Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
fuq xi ikel tikkonċerna informazzjoni dwar 
il-preżenza ta' l-enerġija u ċerti nutrijenti u 
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fl-ikel. L-għoti ta’ informazzjoni 
obbligatorju dwar in-nutrizzjoni għandu 
jgħin l-azzjoni f’dan il-qasam ta’ 
edukazzjoni dwar in-nutrizzjoni għall-
pubbliku u jappoġġja l-għażla infurmata 
dwar l-ikel.

ingredjenti fl-ikel. L-għoti ta’ 
informazzjoni obbligatorju dwar in-
nutrizzjoni għandu jgħin l-azzjoni f’dan il-
qasam ta’ edukazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
għall-pubbliku u jappoġġja l-għażla 
infurmata dwar l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-melħ pereżempju mhux nutrijenti imma ingredjent.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 
tagħhom. Għalhekk, jixraq li jiġi żgurat li 
tingħata informazzjoni dwar il-kontenut 
ta’ nutrijenti ta' b'mod partikolari xorb
alkoħoliku mħallat.

(34) Ġeneralment, il-konsumaturi 
mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali 
tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali 
tagħhom. Għalhekk, jixraq li jiġi żgurat li 
l-informazzjoni dwar il-kontenut 
enerġetiku tax-xorb alkoħoliku tkun 
disponibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għalkemm ix-xorb alkoħoliku mhux imdaħħal f’dan ir-regolament, dan xorta jista’ jagħti 
kontribut sostanzjali għall-konsum enerġetiku. Għalhekk il-konsumatur għandu jkollu l-
possibilità li jikseb informazzjoni dwar il-kontenut enerġetiku tax-xorb alkoħoliku.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex ikun hemm konsistenza u 
koerenza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja t-

(35) Sabiex ikun hemm ċertezza legali u 
koerenza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja t-
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tniżżil volontarju ta’ kummenti dwar in-
nutrizzjoni jew is-saħħa fuq it-tikketti ta’ l-
ikel għandu jkun skond ir-Regolament 
(KE) Nru 1924/2006 u tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ 
Diċembru 2006 dwar it-talbiet tan-
nutrizzjoni u tas-saħħa li saru fuq l-ikel.

tniżżil volontarju ta’ kummenti dwar in-
nutrizzjoni jew is-saħħa fuq it-tikketti ta’ l-
ikel għandu jkun skond ir-Regolament 
(KE) Nru 1924/2006 u tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ 
Diċembru 2006 dwar it-talbiet tan-
nutrizzjoni u tas-saħħa li saru fuq l-ikel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni hawn hija ċ-ċertezza legali għall-atturi kkonċernati.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
mhux meħtieġ fuq l-industrija, huwa 
xieraq li ċerti kategoriji ta’ ikel mhux 
ipproċessat jew li għalih l-informazzjoni 
tan-nutrizzjoni mhuwiex fattur 
determinanti għall-għażla tal-konsumatur 
jiġu eżentati mill-inklużjoni obbligatorja ta' 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni ħlief jekk l-
obbligu ta' forniment ta' informazzjoni bħal 
din hija prevista f'leġiżlazzjoni oħra tal-
Komunità.

(36) Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
mhux meħtieġ fuq il-produtturi u n-
negozjanti tal-prodotti tal-ikel, huwa 
xieraq li ċerti kategoriji ta’ ikel mhux 
ipproċessat jew ma jinbigħx ippakkjat 
minn qabel li għalih l-informazzjoni tan-
nutrizzjoni mhix fattur determinanti għad-
deċiżjoni  tal-konsumatur dwar ix-xiri jiġu 
eżentati mill-inklużjoni obbligatorja ta' 
dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni ħlief jekk l-
obbligu ta' forniment ta' informazzjoni bħal 
din hija prevista f'leġiżlazzjoni oħra tal-
Komunità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' 
Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel, għal 
raġunijiet ta' ċertezza legali, l-ikel mhux ippakkjat minn qabel għandhom jitneħħew mill-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet, u minħabba l-livell ta’ għarfien 
preżenti fuq is-suġġett ta’ nutrizzjoni, l-
informazzjoni provduta għandha tkun 
sempliċi u tinftiehem faċilment. Ir-riċerka 
turina li l-konsumaturi jsibu utli l-
informazzjoni li tidher fil-parti prinċipali 
jew fuq “quddiem tal-pakkett" meta jkunu 
qed jieħdu deċiżjonijiet biex jixtru.
Għalhekk, sabiex ikun assigurat li l-
konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-
informazzjoni essenzjali dwar in-
nutrizzjoni meta jixtru l-ikel dik l-
informazzjoni għandha tkun fejn tidher l-
aktar fuq it-tikketta.

(37) Sabiex tattira lill-konsumatur medju u 
sabiex isservi l-għan informattiv li għalih 
iddaħħlet l-informazzjoni għall-
konsumatur medju għandha tkun tista’ 
tinftiehem faċilment. Jidher xieraq li, 
sabiex ikun assigurat li l-konsumaturi 
jistgħu jaraw malajr l-informazzjoni 
essenzjali dwar in-nutrizzjoni meta jixtru l-
ikel, l-informazzjoni tkun preżentata 
f’parti waħda tat-tikketta.

Or. de

Ġustifikazzjoni
Wieħed ikun prużuntuż jekk jiġġudika l-livell tal-għerf taċ-ċittdini tal-Unjoni Ewropea. Barra 
minn dan, ir-referenza għal Studji li ma jistgħux jissemmew pubblikament għandha titneħħa; 
Madankollu s’issa ma jeżisti ebda studju dwar l-imġiba tal-konsumatur fix-xiri tal-ikel, li 
jkopri l-Istati Membri kollha (ara wkoll il-premessa 38).  Barra minn dan, minħabba d-
diversi forom tal-pakketti tal-ikel ma tistax tkun definita parti prinċipali, u wisq inqas tista’ 
tinstab il-parti ta' quddiem tal-pakkett f'ċerti pakketti.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-

(38) Żviluppi riċenti fl-għoti tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra 
għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi 
Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-
settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-
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konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi 
għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr 
għażliet infurmati. Minkejja dan, hemm 
evidenza mal-Komunità kollha dwar kif il-
konsumatur medju jifhem u juża’ l-mod 
alternattiv kif tingħata l-informazzjoni. 
Għalhekk, jixraq li jitħallew jiġu 
żviluppati skemi differenti u li tibqa’ ssir 
riċerka dwar kif jifhmu l-konsumaturi fi 
Stati Membri differenti sabiex, jekk 
jixraq, jiddaħħlu skemi armonizzati.

konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi 
għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr 
għażliet infurmati. Minkejja dan, hemm 
evidenza xjentifika valida mal-Komunità 
kollha dwar kif il-konsumatur medju 
jifhem u juża’ l-mod alternattiv kif tingħata 
l-informazzjoni. Għal raġunijiet ta’ 
komparazzjoni tal-prodotti f’daqs 
differenti tal-pakkett, għalhekk jagħmel 
sens li l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tibqa' obbligatorja għal kull 100g/100ml 
u, jekk xieraq, li jiġu permessi 
dikjarazzjonijiet oħra bbażati fuq il-
porzjonijiet.

Or. de

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Id-dikjarazzjoni fuq iż-żona viżiva 
prinċipali ta’ l-ammonti ta’ elementi 
nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi komparattivi 
f’forma li tingħaraf malajr sabiex tkun 
tista’ ssir valutazzjoni tal-proprjetajiet 
nutrizzjonali ta’ ikel għandha titqies fit-
totalità tagħha bħala parti mid-
dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni u ma 
għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp ta’ 
talbiet individwali.

(39) Id-dikjarazzjoni ta’ l-ammonti ta’ 
elementi nutrizzjonali u ta’ l-indikaturi 
komparattivi sabiex tkun tista’ ssir 
valutazzjoni tal-proprjetajiet nutrizzjonali 
ta’ ikel għandha titqies fit-totalità tagħha 
bħala parti mid-dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni 
u ma għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp 
ta’ talbiet individwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-premessa 37.

Adlib Express Watermark



PR\749676MT.doc 21/91 PE415.015v01-00

MT

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom iżommu 
d-dritt, skond kundizzjonijiet u ċirkostanzi 
prattiċi lokali, biex jistipulaw regoli fir-
rigward ta' l-għoti ta' informazzjoni li 
tikkonċerna ikel li mhux ippakkjat bil-
lest. Għalkemm f’dawk il-każijiet it-talba 
tal-konsumatur għal informazzjoni oħra 
hi limitata, l-informazzjoni dwar allerġens 
potenzjali titqies li hi importanti ħafna. L-
evidenza tissuġġerixxi li ħafna inċidenti 
dwar allerġija għall-ikel jistgħu jiġu 
kkawżati minn ikel li mhux ippakkjat bil-
lest. Għalhekk dik l-informazzjoni għandha 
dejjem tingħata lill-konsumatur.

(41) L-informazzjoni għall-persuni 
allerġiċi dwar sustanzi li jikkawżaw 
allerġiji hija importanti wkoll fil-każ ta’ 
ikel mhux ippakkjat minn qabel u servizzi 
tal-caterers tal-massa. Għalhekk dik l-
informazzjoni għandha dejjem tingħata
għad-dispożizzjoni tal-konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli speċjali nazzjonali fl-Istati Membri jistgħu jagħmlu ħsara lis-suq intern u jagħmlu lil 
dan ir-regolament assurd.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-Istati Membri m'għandhomx ikunu 
jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet oħra 
barra dawk stipulati f'dan ir-Regolament 
fil-qasam li dan jarmonizza, sakemm ma 
jkunx indikat speċifikament fih.

(42) L-Istati Membri m'għandhomx ikunu 
jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet oħra 
barra dawk stipulati f'dan ir-Regolament 
fil-qasam li dan jarmonizza.

Or. de

Adlib Express Watermark



PE415.015v01-00 22/91 PR\749676MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli speċjali nazzjonali fl-Istati Membri jistgħu jagħmlu ħsara lis-suq intern u jagħmlu lil 
dan ir-regolament assurd.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Ir-regoli ta' l-informazzjoni dwar l-
ikel għandhom ikunu jistgħu jadattaw 
għal ambjent soċjali, ekonomiku u 
teknoloġiku li qed jinbidel b’rata 
mgħaġġla.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan huwa diġà kopert permezz tal-premessa 16.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Sabiex ikun assigurat li jiġu disinjati 
aktar rekwiżiti dettaljati ta’ informazzjoni 
dwar l-ikel u jiġu stabbiliti b’mod 
dijalettiku u li qed jirfdu mill-aħjar prassi, 
għandu jkun hemm mekkaniżmi flessibbli 
fuq il-livell Komunitarju u dak nazzjonali 
bbażati fuq konsultazzjoni pubblika 
miftuħa u trasparenti u interazzjoni 
kontinwa bejn firxa wiesgħa ta’ partijiet 
interessati rappreżentattivi. Mekkaniżmu 
bħal dan jista' jirriżulta fl-iżvilupp ta' 
skemi nazzjonali li ma jorbtux fuq il-bażi 
ta' riċerka solida tal-konsumatur u 
konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet 
interessati. Għandu jkun hemm 

(45) Għandu jkun hemm il-possibilità, fejn 
xieraq u bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament, li jintużaw forom 
industrijali jew kummerċjali ta'  
preżentazzjoni tal-indikazzjoni dwar in-
nutrizzjoni. 
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mekkaniżmi għall-konsumaturi sabiex 
ikunu kapaċi jidentifikaw ikel li huwa 
ttikkettjatbħala konformi ma' l-iskema 
nazzjonali bħal pereżempju permezz ta' 
numru jew simbolu ta' identifikazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Industrie- bzw. 
Handelsbasierte Systeme der Darstellung der Lebensmittelinformation hätten dagegen nicht 
diesen negativen Effekt; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch 
aufgegeben werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Sabiex jiġi żgurat livell ta’ 
konsistenza fir-riżultati li nkisbu fl-Istati 
Membri differenti, jeħtieġ li jkun hemm 
promozzjoni ta' l-iskambju u d-
distribuzzjoni kostanti ta’ l-aħjar prassi u 
esperjenza bejn l-Istati Membri u mal-
Kummissjoni u tiġi promossa l-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
għal skambju bħal dawn.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk jogħġbok qabbel mal-ġustifikazzjoni tal-premessi 41 u 42.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex il-partijiet interessati,
speċjalment l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, ikunu jistgħu jipprovdu 
informazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq il-
prodotti tagħhom, l-applikazzjoni tal-
miżuri biex l-informazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ssir obbligatorja għandha 
tiddaħħal bil-mod permezz ta' perjodi ta' 
transizzjoni estiżi b'perjodu ta' 
transizzjoni addizzjonali maħsub għall-
mikro-negozji.

(49) Sabiex speċjalment l-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju fis-settur kummerċjali tal-
ikel, li jinkludi wkoll il-cateres tal-massa, 
u t-tqegħid dirett fis-suq agrikolu ta’ ikel 
ma jkollhomx piż żejjed, il-prodotti 
tagħhom għandhom ikunu esklużi mill-
indikazzjoni dwar in-nutrizzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Produkte von KMU des Lebensmittelhandwerks, inklusive der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe 
werden normalerweise in nicht standardisierten Verfahren hergestellt.. Inhaltsstoffe und 
Rezepturen können sich häufig, wenn nicht täglich, ändern. Daher ist es diesen Betrieben 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit und Geld möglich, eine 
präzise Nährwertdeklaration zur Verfügung zu stellen. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Premessa 49 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Naturalment, il-prodott tas-settur 
kummerċjali tal-ikel jistgħu jinkludu 
wkoll sustanzi li joħolqu allerġiji jew 
intolleranzi f’persuni sensittivi. Peress, 
imma, li prodotti mhux ippakkjati minn 
qabel jinbigħu f’kuntatt dirett mal-
konsumatur, għandu jkun possibbli li 
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tingħata l-informazzjoni relevanti 
pereżempju fid-diskors ta' waqt il-bejgħ, 
permezz ta' tabella li tkun tidher ċar fil-
post tal-bejgħ jew permezz ta’ materjal 
informattiv disponibbli biex jittieħed. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' ikel mhux ippakkjat bil-lest, tikkettar komprensiv relatat ma' sustanzi allerġeniċi 
tal-prodotti kollha huwa prattikament impossibbli u tikkawża spejjeż sostanzjali żejda u 
żvantaġġ kompetittiv għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju b'mod partikolari. Barra minn 
hekk, mhuwiex possibbli li tiġi eskluża kontaminazzjoni trażversali f'kumpaniji li jkollhom 
spazju limitat għax-xogħol tagħhom. 

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jipprovdi l-bażi biex
jiġi assikurat livell għoli ta' protezzjoni 
għall-konsumatur b’rabta ma' l-
informazzjoni dwar l-ikel, billi jqis id-
differenzi fil-perċezzjoni tal-konsumaturi u 
l-bżonnijiet tagħhom għal informazzjoni 
filwaqt li jassigura li s-suq intern 
jiffunzjona b’mod ħarir.

1. Dan ir-Regolament jipprovdi l-bażi 
għat-trasparenza waqt ix-xiri ta’ ikel u, 
permezz ta’ dan, biex jiġi assikurat livell 
għoli ta' protezzjoni għall-konsumatur 
b’rabta ma' l-informazzjoni dwar l-ikel, 
billi jqis id-differenzi fil-perċezzjoni tal-
konsumaturi u l-bżonnijiet tagħhom għal 
informazzjoni filwaqt li jassigura li s-suq 
intern jiffunzjona b’mod ħarir mingħajr 
distorzjonijiet tal-kompetizzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt.

Adlib Express Watermark



PE415.015v01-00 26/91 PR\749676MT.doc

MT

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament japplika għall-istadji 
kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn l-
atttivitajiet tan-negozji ta’ l-ikel jolqtu l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi.

Dan ir-Regolament japplika għall-istadji 
kollha tal-proċess ta’ l-ikel, fejn huwa 
kkonċernat l-għoti ta’ informazzjoni dwar 
l-ikel lill-konsumaturi.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
għall-konsumatur aħħari, inkluż l-ikel li 
jitwassal minn caterers tal-massa u l-ikel
intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa. 

Hu għandu japplika għall-ikel kollu intiż 
biex jingħata lill-konsumatur aħħari, kif 
ukoll għall-ikel intiż li jiġi fornut lill-
caterers tal-massa. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tnaqqas mit-test u tagħmillu titjib lingwistiku.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 
tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari.

4. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' 
tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari. Sa [data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament] il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lista tar-regoli kollha 
tat-tikkettjar li jinsabu f’leġiżlazzjoni 
Komunitarja speċjali dwar ikel speċifiku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-diversi dispożizzjonijiet speċjali, lista bħal din tidher bżonnjuża sabiex l-atturi 
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tal-katina tal-ikel ikollhom iċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ‘l-informazzjoni dwar l-ikel’ tfisser l-
informazzjoni li tikkonċerna xi ikel u li 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
konsumatur aħħari permezz ta’ tikketta, 
materjal ieħor li jkollha magħha, jew xi 
mezzi oħra inkluż għodda teknoloġiċi
moderni jew komunikazzjoni verbali. Ma 
tkoprix komunikazzjonijiet kummerċjali 
kif imfissra fid-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta’ 
servizzi ta’ informazzjoni għas-soċjetà, 
b’mod partikolari l-kummerċ elettroniku, 
fis-Suq Intern;

a) ‘l-informazzjoni dwar l-ikel’ tfisser l-
informazzjoni li tikkonċerna xi ikel u li 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
konsumatur aħħari permezz ta’ tikketta, 
materjal ieħor li jkollha magħha, jew xi 
mezzi oħra inkluż teknoloġiji moderni jew 
komunikazzjoni verbali. Ma tkoprix 
komunikazzjonijiet kummerċjali kif 
imfissra fid-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta’ 
servizzi ta’ informazzjoni għas-soċjetà, 
b’mod partikolari l-kummerċ elettroniku, 
fis-Suq Intern;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk mhijiex kwistjoni ta' għodod teknoloġiċi, imma ta’ teknoloġiji..  

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ‘il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel’ 
tfisser ‘il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel’ tfisser id-dispożizzjonijiet tal-
Komunità li jirregolaw l-informazzjoni 
dwar l-ikel, u b'mod partikolari t-tikkettjar, 
inkluż regoli ta' natura ġenerali applikabbli 
għall-ikel kollu jew għal ikel speċifiku u 
regoli li japplikaw biss għal ikel speċifiku;

b) ‘il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-ikel’ 
tfisser ‘il-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel’ tfisser id-dispożizzjonijiet tal-
Komunità li jirregolaw l-informazzjoni 
dwar l-ikel, u b'mod partikolari t-tikkettjar, 
inkluż regoli ta' natura ġenerali applikabbli 
għall-ikel kollu jew għal ikel speċifiku 
biss;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi evitat id-dupplikar. 

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ‘l-informazzjoni dwar l-ikel’ tfisser id-
dettalji mitluba li jiġu provduti lill-
konsumatur finali skond il-leġiżlazzjoni 
tal-Komunità;

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) ‘caterers tal-massa’ tfisser kull 
stabbiliment (inkluż vettura jew stall fiss 
jew mobbli), bħal ristoranti, kantins, skejjel 
u sptarijiet, fejn, waqt in-negozju, jiġi 
mħejji l-ikel biex jitwassal lill-konsumatur
aħħari u jkun lest għall-konsum mingħajr 
aktar preparamenti;

d) ‘caterers tal-massa’ tfisser kull 
stabbiliment (inkluż vettura jew stall fiss 
jew mobbli), bħal ristoranti, kantins, 
skejjel, sptarijiet jew intrapriżi tal-
catering, li fihom, waqt in-negozju, jiġi 
mħejji l-ikel li jkun intiż għall-konsum 
immedjat mill-konsumatur aħħari;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt u tagħmel żieda meħtieġa: Anke l-intrapriżi tal-catering huma 
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caterers tal-massa.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull oġġett 
wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu lill-
konsumatur aħħari u lill-caterers tal-massa, 
magħmul minn xi ikel u l-pakkett li tpoġġa 
fih qabel ma tqiegħed għall-bejgħ, sew 
jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu sew 
jekk parzjalment biss, iżda fi kwalunkwe 
każ b'tali mod li l-kontenut ma jistax jiġi 
mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew jinbidel 
il-pakkett;

e) ‘ikel ippakkjat bil-lest’ tfisser kull oġġett 
wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu lill-
konsumatur aħħari u lill-caterers tal-massa, 
magħmul minn xi ikel f’pakkett, sew jekk 
dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu sew jekk 
parzjalment biss, iżda fi kwalunkwe każ 
b'tali mod li l-kontenut ma jistax jiġi 
mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew jinbidel 
il-pakkett;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra e a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) ‘ikel mhux ippakkjat minn qabel’ 
tfisser ikel li jiġi offrut mhux ippakkjat 
lill-konsumatur aħħari u jiġi ppakkjat biss 
fil-mument meta jinbiegħ lill-konsumatur 
aħħari;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni hija meħtieġa minħabba l-Artikolu 41.
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) ‘ingredjet’ tfisser kull sustanza, inkluż l-
addittivi ta’ l-ikel u l-enżimi ta’ l-ikel, u 
kull kostitwent ta’ xi ingredjent kompost, 
użat fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta’ xi 
ikel u li jkun għadu hemm fil-prodott lest, 
anki jekk f’forma mibdula; ir-residwi 
m’għandhomx jitqiesu bħala ingredjenti;

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) ‘tikkettjar’ tfisser kull kelma, dettalji,
trejdmarks, isem tad-ditta, materjal jew 
simbolu bl-istampi marbut ma' xi ikel u 
mqiegħed fuq xi pakkett, dokument, avviż, 
tikketta, ċirku jew għonq li jkun hemm ma' 
dak l-ikel jew li jirreferi għalih;

j) ‘tikkettjar’ tfisser kull kelma, trejdmark, 
isem tad-ditta, materjal jew simbolu bl-
istampi marbut ma' xi ikel u mqiegħed fuq 
xi pakkett, dokument, avviż, tikketta, ċirku 
jew għonq li jkun hemm ma' dak l-ikel jew 
li jirreferi għalih;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

k) ‘parti viżiva’ tfisser l-uċuh kollha ta’ xi 
pakkett li jistgħu jinqraw minn naħa 
waħda, li jagħtu aċċess malajr u faċli għall-
informazzjoni ta’ l-ittikkettjar billi jagħtu 
lok biex il-konsumatur ikun jista' jaqra din 
l-informazzjoni mingħajr ma jkollu bżonn 
idawwar il-pakkett ‘l hawn u 'l hemm;

k) ‘parti viżiva’ tfisser ‘parti viżiva’ tfisser 
l-uċuh kollha ta’ xi pakkett li jistgħu 
jinqraw minn naħa waħda, li jagħtu aċċess 
malajr u faċli għall-informazzjoni ta’ l-
ittikkettjar billi jagħtu lok biex il-
konsumatur ikun jista' jaqra din l-
informazzjoni mingħajr ma jkollu bżonn 
idawwar il-pakkett;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda toffri titjib lingwistiku.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra k a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) “Leġibbiltà” tfisser test miktub, 
stampat, ibbuzzat, immarkat, minqux, 
ittimbrat eċċ., li jagħmilha possibbli għall-
konsumatur b’vista normali li jaqra test, 
bħal pereżempju tikketti u indikazzjonijiet 
tal-ikel, mingħajr għajnuna ottika; il-
leġibbiltà tiddependi fuq id-daqs tal-kitba, 
it-tipa, il-wisa’ tal-linji, l-ispazju bejn il-
kliem, l-ittri u l-linji, ir-relazzjoni bejn il-
wisa' u l-għoli tal-ittri, ikif ukoll mill-
kuntrast bejn il-kitba u l-isfond. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija meħtieġa, peress li d-daqs tal-kitba waħedha ma jiżgurax il-leġibbiltà 
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tat-test.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

m) 'isem tradizzjonali' tfisser xi isem li hu 
aċċettat bħala l-isem ta’ l-ikel mingħajr ma 
l-konsumaturi jkunu jeħtieġu aktar 
spjegazzjoni dwaru fl-Istat Membru li fih 
jinbiegħ;

m) 'isem tradizzjonali' tfisser xi isem li hu 
mifhum bħala l-isem ta’ l-ikel mingħajr ma 
l-konsumaturi jkunu jeħtieġu aktar 
spjegazzjoni dwaru fl-Istat Membru li fih 
jinbiegħ;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk mhijiex kwistjoni li wieħed jaċċetta l-isem iżda li jifhmu.  

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

r) 'rekwiżiti essenzjali' tfisser ir-rekwiżiti li 
bihom il-livell ta’ protezzjoni għall-
konsumatur u l-informazzjoni dwar l-ikel 
tiġi determinata fir-rigward ta’ xi suġġett 
partikolari u li huma stipulati f’xi att 
Komunitarju li jagħti lok għall-iżvilupp ta’ 
skemi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 
44;

r) 'rekwiżiti essenzjali' tfisser ir-rekwiżiti li 
bihom il-livell ta’ protezzjoni għall-
konsumatur u l-informazzjoni dwar l-ikel 
tiġi determinata fir-rigward ta’ xi suġġett 
partikolari u li huma stipulati f’xi att 
Komunitarju; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 44 huwa mħassar
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra s

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'data ta’ durabbiltà minima ta’ xi ikel' 
tfisser id-data sa meta l-ikel jibqa' jżomm 
il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu jekk ikun 
maħżun sew;

'data ta’ durabbiltà minima ta’ xi ikel' 
tfisser id-data sa meta l-ikel jibqa' jżomm 
il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu jekk ikun 
maħżun sew f'kundizzjonijiet xierqa u/jew 
li jkunu mniżżla fuq il-pakkett;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bosta tipi ta' ikel jeħtieġu kundizzjonijiet speċjali ta' ħżin, bħal, p.e., it-tkessiħ, li għandhom 
jitniżżlu fuq il-pakkett tal-ikel.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - ittra s a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sa) 'id-data meta jrid jintuża l-ikel' tfisser 
id-data sa meta ikel partikolari għandu 
jintuża. Wara din id-data l-ikel ma 
għandux bħala tali jingħata lill-
konsumaturi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tagħmel differenza ċara fl-Anness 3 bejn id-data ta’ kemm iservi l-inqas u d-
data sa meta l-ikel irid jintuża. Għalhekk definizzjoni hija neċessarja anki għad-data sa meta 
jrid jintuża l-ikel.
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – ittra s b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sb) 'data tal-produzzjoni' tfisser id-data 
meta ġie manifatturat, ippakkjat u, jekk 
ikun il-każ, iffriżat il-prodott 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni neċessarja.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment ta' l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandu jsegwi livell għoli ta’ protezzjoni 
ta’ saħħet il-konsumaturi u ta’ l-interessi 
tagħhom billi jipprovdi bażi għall-
konsumaturi finali biex ikunu jistgħu 
jagħmlu għażliet infurmati u biex jużaw l-
ikel b’mod sigur, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ konsiderazzjonijiet sanitarji, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u etiċi.

Il-forniment ta' l-informazzjoni dwar l-ikel 
għandu jsegwi livell għoli ta’ protezzjoni 
ta’ saħħet il-konsumaturi, it-trasparenza u 
l-komparabilità tal-prodotti fl-interess tal-
konsumaturi u joffrilhom bażi għal 
deċiżjonijiet infurmati u biex jużaw l-ikel 
b’mod sigur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żieda meħtieġa biex tikkompleta t-test fir-rigward tal-aspetti tat-trasparenza u l-
komparabilità. L-inklużjoni tal-aspetti mħassra tista' twassal għall-proliferazzjoni tat-
tikkettar tal-ikel li joħloq konfużjoni lill-konsumatur u għaldaqstant imur kontra l-għan tad-
direttiva. 
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-tikkettar tal-ikel għandu jkun jista' 
jintgħaraf, jinqara u jinftiehem tajjeb 
mill-konsumatur medju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar ma jagħmilx sens jekk ma jkunx jista' jintgħaraf, jinqara u jinftiehem tajjeb.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fejn l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel hi meħtieġa bil-liġi dwar l-
informazzjoni ta' l-ikel, din għandha 
tikkonċerna informazzjoni li taqa', b'mod 
partikolari, f'waħda minn dawn il-kategoriji 
li ġejjin:

(1) Fejn l-informazzjoni dwar l-ikel hi 
meħtieġa bil-liġi, din għandha tikkonċerna 
informazzjoni li taqa', b'mod partikolari, 
f'waħda minn dawn il-kategoriji li ġejjin:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi evitat id-dupplikar. 

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – ittra b – paragrafu iii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) l-impatt fuq is-saħħa, inkluż ir-riskji u imħassar
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l-konsegwenzi marbuta mal-konsum 
dannuż u perikoluż ta’ xi ikel;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan proprju tar-regolament mhuwiex il-protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatur permezz ta' 
xi istruzzjonijiet ta' twissija, iżda li jippermetti lill-konsumaturi, fuq il-bażi ta' informazzjoni 
dwar l-ikel, għażla infurmata ta' xiri, li twassal għal nutriment ibbilanċjat u konsegwentement 
fuq perjodu ta' żmien twil għal kundizzjoni tas-saħħa aħjar tal-konsumaturi. 

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 - ittra c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
nutrizzjonali sabiex il-konsumaturi jkunu 
jistgħu, inkluż dawk b’rekwiżiti speċjali 
tad-dieta, jagħmlu għażliet infurmati.

c) informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
nutrizzjonali sabiex il-konsumaturi jkunu 
jistgħu, inkluż dawk b’rekwiżiti speċjali 
tad-dieta, jagħmlu għażliet ibbażati fuq l-
għarfien.

Or. de

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta wieħed iqis il-bżonn ta’ 
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, 
wieħed għandu jqis il-bżonn wiesa’ min-
naħa tal-maġġoranza tal-konsumaturi għal 
ċerta informazzjoni li hi ta’ valur 
sinifikanti għalihom jew ta’ kull benefiċċju 
għall-konsumatur aċċettat b'mod ġenerali
biex ikunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati.

2. Meta wieħed iqis il-bżonn ta’ 
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, 
wieħed għandu jqis il-bżonn wiesa’ min-
naħa tal-maġġoranza kbira tal-konsumaturi 
għal ċerta informazzjoni li hi ta’ valur 
sinifikanti għalihom jew ta’ kull benefiċċju 
għall-konsumatur skond l-għarfien 
xjentifiku ikunu jistgħu jagħmlu għażliet 
infurmati.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika u enfasi tan-neċessità tal-użu tal-għarfien xjentifiku fil-leġiżlazzjoni dwar l-
informazzjoni dwar l-ikel.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni dwar l-ikel 
m’għandhiex tiżgwida fir-rigward tal-
materjal, speċjalment:

1. L-informazzjoni dwar l-ikel 
m’għandhiex tiżgwida fir-rigward tal-
materjal, speċjalment:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma teffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 - ittra c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) billi tissuġġerixxi li l-ikel fih 
karatteristiċi speċjali meta fil-fatt l-ikel 
kollu simili fih dawk il-karatteristiċi.

c) billi tissuġġerixxi li l-ikel fih 
karatteristiċi speċjali meta fil-fatt l-ikel 
kollu simili fih dawk il-karatteristiċi jew 
billi speċifikament tiġi enfasizzata l-
assenza ta' ċerti ingredjenti u/jew 
nutrijenti li l-ikel partikolari normalment 
ma jkunx fih;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Forma speċjali ta' informazzjoni li tiżgwida hija l-enfasi ta' kwalitajiet normali tal-ikel bħala 
karatteristiċi speċjali, p. e. meta fruit gums, li normalment ma jkunx fihom xaħam, jinbiegħu 
f'pakketti li jgħidu li huma mingħajr xaħam.
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 - ittra c a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) billi espliċitament isir reklamar ta' 
tnaqqis sostanzjali fiz-zokkor u/jew 
xaħam, meta fl-istess ħin ma jkunx hemm 
tnaqqis korrispondenti fil-kontenut ta' 
enerġija (espress f'kilojoules jew 
kilokaloriji);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur medju jassumi li ikel li jiġi reklamat bi prominenza li kellu tnaqqis sostanzjali 
ta' zokkor jew xaħam ikollu tnaqqis simili fil-kontenut ta' enerġija.  Madanakollu, spiss dan 
mhuwiex il-każ, għax iz-zokkor jew ix-xaħam jiġu sostitwiti b'ingredjenti oħra. Għaldaqstant, 
f'dawn il-każi ta' tikkattar tal-prodotti l-konsumatur jiġi mqarraq. 

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 - ittra c b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

cb) billi tintuża d-deskrizzjoni 'tad-dieta', 
għalkemm l-ikel partikolari ma jkunx 
konformi mad-dispożizzjonijiet 
Komunitarji dwar l-ikel intenzjonat għall-
persuni bi ħtiġijiet bħal dawn.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ħafna ikel ikollu tikketta bil-kliem 'suitable for persons with special dietary requirements' 
('tad-dieta'), li jissuġġerixxu tnaqqis sustanzjali fil-kontenut taz-zokkor u x-xaħam u, 
għalhekk, tnaqqis kbir fil-kontenut tal-enerġija, anki jekk dan tal-aħħar ma jkunx il-każ.  
Għalhekk, id-deskrizzjoni 'suitable for persons with special dietary requirements' ('tad-dieta') 
għandha titħalla biss għall-ikel speċifikament intenzjonat għal dan l-iskop.
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni dwar l-ikel għandha 
tkun preċiża, ċara, u li tinftiehem malajr 
mill-konsumatur.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inkluż fl-Artikolu 3 (1)(a).

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 
3 għandha tapplika wkoll għal:

4. Il-paragrafi 1 u 3 japplikaw ukoll għal:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Naturalment, il-kontenut tal-paragrafu 1 għandu japplika għar-reklamar u għall-
preżentazzjoni tal-ikel.  Barra minn hekk, jeżisti żball ta' traduzzjoni fil-verżjoni Ġermaniża.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 3 u 4, 
l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fin-
negozji taħt il-kontroll tagħhom, għandhom 
jassiguraw li jkun hemm konformità mar-

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 3 u 4, 
l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fin-
negozji taħt il-kontroll tagħhom, għandhom 
jassiguraw li jkun hemm konformità mar-
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rekwiżiti tal-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel li huma rilevanti għall-attivitajiet 
tagħhom u għandhom jivverifikaw li dawk 
ir-rekwiżiti jintlaħqu.

rekwiżiti tal-liġi ta’ l-informazzjoni dwar l-
ikel li huma rilevanti għall-attivitajiet 
tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-verifika hija parti mill-kontroll tal-operaturi tan-negozji tal-ikel li ġew deskritti u għalhekk 
mhemmx bżonn ta' riferenza espliċita.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel, fi 
ħdan in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, 
m’għandhomx jimmodifikaw l-
informazzjoni li jkun hemm ma’ xi ikel 
jekk dik il-modifikazzjoni tiżgwida lill-
konsumatur aħħari jew inkella tnaqqas il-
livell ta’ protezzjoni għall-konsumatur, 
b’mod partikolari fir-rigward tas-saħħa.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet kriminali mhumiex parti mir-regolament.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel għandhom 

Jekk l-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel 
responsabbli għall-attivitajiet ta’ bejgħ jew 
distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-
informazzjoni dwar l-ikel isiru jafu, fil-
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jaġixxu b’attenzjoni biex jassiguraw, fi 
ħdan il-limiti ta’ l-attivitajiet rispettivi 
tagħhom, li jkun hemm ir-rekwiżiti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel applikabbli, 
b'mod partikolari billi ma jagħtux ikel li 
jafu jew jaħsbu li ma jikkonformax, 
abbażi ta' l-informazzjoni li għandhom 
bħala nies professjonali.

limiti tal-attenzjoni xierqa, li xi ikel ma 
jkunx konformi mad-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-regolament, huma għandhom 
ineħħu dan l-ikel mid-distribuzzjoni 
mingħajr dewmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-ħsieb ta' demarkazzjoni aħjar tar-responsabilitajiet, din id-dispożizzjoni għandha tiġi 
fformulata b'mod aktar ċar.   L-għan hu li n-negozji ma jsirux responsabbli għall-problemi li 
ma jaqgħux taħt l-isfera tar-responsabilità tagħhom jew li huma barra l-kontroll tagħhom. Is-
sentenza dwar il-kawża “Lidl kontra l-Italja" tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja enfasizzat il-
grad inadegwat ta’ ċertezza legali li għandhom in-negozjanti tal-ikel skont il-leġiżlazzjoni 
eżistenti.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel sabiex tkun tista’, fejn jixraq, 
tingħata l-informazzjoni obbligatorja dwar 
l-ikel speċifikata fl-Artikolu 9(1) punti (a) 
sa (ċ) u (f) lill-konsumatur aħħari.

5. L-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel fi ħdan 
in-negozju li għandhom kontroll fuqu 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni 
marbuta ma’ ikel mhux ippakkjat bil-lest 
għandha tiġi mgħoddija lill-operatur li 
jirċievi l-ikel biex jerġa' jinbiegħ jew 
ikompli jinħadem, sabiex tkun tista’, fejn 
jixraq, tingħata l-informazzjoni 
obbligatorja dwar l-ikel speċifikata fl-
Artikolu 9(1) punti (a) sa (c), (f) u (g) lill-
konsumatur aħħari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt.
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja s-subparagrafu 1, l-operaturi tan-
negozji ta' l-ikel għandhom jassiguraw li d-
dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1) (a), (f) u 
(h) jidhru wkoll fuq il-pakkett estern li fih 
jiġi preżentat l-ikel għall-bejgħ.

Minkejja s-subparagrafu 1, l-operaturi tan-
negozji ta' l-ikel għandhom jassiguraw li d-
dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1) (a), (f), 
(g) u (h) jidhru wkoll fuq il-pakkett estern 
li fih jiġi preżentat l-ikel għall-bejgħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni speċifika għall-ħżin u l-użu ta' ikel partikolari (l-Artikolu 9(1)(g)) għandha 
tidher ukoll fuq in-naħa ta' barra tal-pakkett tal-ikel.  

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista ta’ dettalji obbligatorji Lista ta' dettalji obbligatorji

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma teffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – ittra c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) kull ingredjent imniżżel fl-Anness II li 
jikkawża allerġiji jew intolleranzi, u kull 
sustanza meħuda minnu;

c) L-ingredjenti mniżżla fl-Anness II li 
jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi, u kull 
sustanza meħuda minnhom;
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Titib fil-formulazzjoni tal-frażi.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-kwantità ta’ ċerti ingredjenti jew 
kategoriji ta’ ingredjenti;

d) il-kwantità ta’ ċerti ingredjenti jew 
kategoriji ta’ ingredjenti skont l-Anness 
VI;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inklużjoni tar-referenza trażversali.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 - ittra f a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) fil-każ ta' prodotti tal-friża, id-data tal-
produzzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni tagħmel sens għaliex tagħti lill-konsumatur il-possibilità li jirrikonoxxi 
prodotti li jkunu ilhom wisq iffrizżati (bħal ma ġara fl-iskandlu tal-laħam ħażin fil-Ġermanja, 
il-"Gammelfleisch-Skandal").
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – ittra g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) kull kondizzjonijiet speċjali tal-ħżin jew
kondizzjonijiet dwar l-użu;

g) kull kondizzjoni speċjali tal-ħżin u/jew
kondizzjoni dwar l-użu;

Or. de

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 - ittra g a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) struzzjonijiet dwar l-użu meta jkun 
impossibli li l-ikel jintuża’ kif suppost 
mingħajr dawk l-istruzzjonijiet;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9(1)(j) qed jiġi mċaqlaq hawn għal raġunijiet ta' ċarezza u loġika.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – ittra i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) il pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx dawn 
id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi żgwidat 
fir-rigward tal-materjal dwar il-pajjiż veru 
ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post veru ta' 
provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk 
l-informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' 
oriġini jew post differenti ta' provenjenza;

i) il-pajjiż ta’ l-oriġini jew il-post tal-
provenjenza fejn jekk ma jingħatawx dawn 
id-dettalji l-konsumatur jista’ jiġi żgwidat 
fir-rigward tal-materjal dwar il-pajjiż veru 
ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post veru ta' 
provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk 
l-informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel 
jew it-tikketta b'mod globali tista' inkella 
timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' 
oriġini jew post differenti ta' provenjenza;
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f'każijiet bħal dawn l-indikazzjoni għandha 
tkun skond ir-regoli stipulati fl-
Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti 
skond l-Artikolu 35(5);

f'każijiet bħal dawn l-indikazzjoni għandha 
tkun skond ir-regoli stipulati fl-
Artikolu 35(3) u (4) u dawk stabbiliti 
skond l-Artikolu 35(5);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni grammatikali fil-verżjoni bil-Ġermaniż.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – ittra j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) struzzjonijiet dwar l-użu meta jkun 
impossibli li l-ikel jintuża’ kif suppost 
mingħajr dawk l-istruzzjonijiet;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bdil tal-post tal-emenda: Għal raġunijiet ta' ċarezza u loġika din l-ittra għandha postha 
direttament wara l-Artikolu 9(1)(g). 

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu indikati bi kliem u numri 
sakemm il-konsumaturi jkunu infurmati, 
fir-rigward ta' dettall wieħed jew aktar, 
b'forom oħra ta' espressjoni stabbiliti 
b'miżuri ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
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jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3). Ir-
rappreżentanti tal-gruppi interessati 
għandhom jinstemgħu qabel l-adozzjoni 
tal-miżuri ta' implimentazzjoni 
addizzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawk kollha interessati li jiġu effettwati minn miżuri ta' implimentazzjoni addizzjonali 
għandhom jiġu kkonsultati b'mod partikolari għaliex jistgħu jiġġudikaw kemm il-miżuri 
ppjanati jkunu jistgħu jiġu applikati teknikament.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-lista ta’ 
dettalji obbligatorji stipulati fil-paragrafu 
1. Dawk il-miżuri li tfasslu sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jżidu xi elementi 
miegħu, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-lista fil-paragrafu 1 fiha dispożizzjonijiet kruċjali u għalhekk m'għandhiex taqa' taħt il-
proċedura regolatorja.  
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Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Derogi mir-rekwiżit għal dettalji 
obbligatorji

imħassar

Għal tipi jew kategoriji speċifiċi ta’ ikel, 
il-Kummissjoni tista’ tipprovdi għal 
derogi, f’każijiet rari, mir-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 9(1) (b) u (f), dejjem 
jekk dawk id-derogi ma jwasslux biex il-
konsumatur aħħari u l-caterers tal-massa 
ma jiġux infurmati biżżejjed. Dawk il-
miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fid-dispożizzjonijiet legali li jirregolaw ikel partikolari 
jew f'dan ir-regolament, l-informazzjoni obbligatorja għandha tapplika għall-ikel kollu u  
m'għandhom ikunu parmessi l-ebda derogi mill-Kummissjoni.  

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ ikel ippakkjat bil-lest, l-
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tidher fuq il-pakkett jew fuq it-
tikketta mwaħħla miegħu.

2. Fil-każ ta’ ikel ippakkjat bil-lest, l-
informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tidher fuq il-pakkett jew fuq it-
tikketta mwaħħla miegħu.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-frażi mħassra tista' twassal għal fuljett żgħir miżjud mal-pakkett tal-ikel. Dan għandu jiġi 
evitat.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 41.

4. Fil-każ ta' ikel li mhux ippakkjat bil-lest, 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 17(3)(a).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika 
tal-Komunità applikabbli għal ikel 
partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla 
fl-Artikolu 9(1) sa (k), meta jidhru fuq il-
pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu,
id-dettalji obbligatorji elenkati fl-
Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq 
il-pakkett jew fuq it-tikketta f'ittri b'tipa 
ta' mill-inqas 3 mm u għandhom jiġu 
preżentati b'tali mod li jiżguraw kuntrast 
sinifikanti bejn l-istampar u l-isfond.

Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità applikabbli għal ikel partikolari 
fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla fl-
Artikolu 9(1) sa (k), id-dettalji obbligatorji 
elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu 
stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta, 
filwaqt li jiġi ggarantit li jkunu jistgħu 
jinqraw b'mod ċar.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tfassal 
regoli obbligatorji flimkien mar-
rappreżentanti ta' dawk interessati sabiex 
l-informazzjoni dwar l-ikel għall-
konsumaturi tkun tista' tinqara b'mod 
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ċar. Dawk il-miżuri li tfasslu sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jżidu xi elementi 
miegħu, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Begründung

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jiġu adottati mill-Kummissjoni 
regoli dettaljati li jikkonċernaw id-dettalji 
obbligatorji u l-estensjoni tar-rekwiżiti 
msemmija fil-paragrafu 2 mad-dettalji 
obbligatorji l-oħra għal kategoriji 
speċifiċi jew tipi speċifiċi ta' ikel 
imsemmija fl-Artikoli 10 u 38. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3);

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jagħti lill-Kummissjoni poteri kbar wisq, peress li f'dan il-każ bl-ebda mod 
ma jeżistu 'elementi mhux essenzjali'.
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Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-daqs minimu tat-tipa msemmi fil-
paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ 
ta' imballaġġ jew f’kontenituri li l-akbar 
wiċċ tagħhom għandu erja ta’ inqas minn 
10 ċm2.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni stampata fuq pakketti jew kontenituri li l-ikbar wiċċ tagħhom ikejjel anqas 
minn 10 cm² wkoll għandu jinqara b'mod ċar, għax inkella tkun bla sens.  L-importanti 
hawnhekk hija l-kwistjoni dwar liema informazzjoni għandha tkun obbligatorja fuq pakketti 
żgħar tal-prodotti. Din il-kwistjoni qed tiġi trattata naħa oħra.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tiġi mmarkata f’post li jidher 
b’tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara 
sew u, fejn jixraq, ma titħassarx.
M’għandhiex tkun moħbija bl-ebda mod, 
mgħottija, imnaqqsa jew imfixkla b'xi kitba 
oħra jew stampi jew xi materjal oħra li 
jintervjeni.

6. L-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel 
għandha tiġi mmarkata f’post li jidher 
b’tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara 
sew u, fejn jixraq, ma titħassarx.
M’għandhiex tkun moħbija bl-ebda mod, 
mgħottija, imnaqqsa jew imfixkla b'xi kitba 
oħra jew stampi jew xi materjal ieħor li 
jintervjeni jew mill-pakkett tal-ikel stess, 
bħal, pereżempju, xi tiwi bil-kolla tal-
pakkett stess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żieda neċessarja: Jista' jkun hemm interpretazzjonijiet differenti għal dak li jikkostitwixxi 
informazzjoni li tkun ta' distrazzjoni u dan jipperikola ċ-ċertezza legali ta' dawk li 
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jinnegozjaw fl-ikel.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 9(2), l-informazzjoni obbligatorja 
ta' l-ikel għandha tidher f'ilsien mifhum 
faċilment mill-konsumaturi ta' l-Istat 
membru fejn ikel qed jiġi 
kkummerċjalizzat.

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 9(2), l-informazzjoni obbligatorja 
ta' l-ikel għandha tiġi fformulata b'tip ta' 
lingwa li konsumatur medju ta' l-Istat 
Membru fejn ikel qed jiġi 
kkummerċjalizzat jifhimha faċilment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' 'tip ta' lingwa' jiddeskrivi kemm il-lingwa formali kif ukoll il-formulazzjoni tal-
kliem.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċerti dettalji obbligatorji mħollija barra Derogi għal ċerti dettalji obbligatorji

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla fil-formulazzjoni tal-kliem.
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Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 10 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom 
ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-
tikketta. Id-dettalji msemmija fl-
Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta 
b’mezzi oħra jew għandhom ikunu 
disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

2. Fil-każ ta’ l-ippakkjar jew ta’ kontenituri 
li l-ikbar wiċċ tagħhom fih erja ta’ inqas 
minn 25 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-
Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) u l-Artikolu 
29(1)(a) għandhom ikunu obbligatorji fuq 
il-pakkett jew it-tikketta. Id-dettalji 
msemmija fl-Artikolu 9(1) (b) għandhom 
jiġu provduta b’mezzi oħra jew għandhom 
ikunu disponibbli meta jitlobhom il-
konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-kontenut ta' enerġija f'ikel partikolari hija waħda essenzjali u tista' 
tkun determinanti għal deċiżjoni infurmata ta' xiri.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każ ta' prodott mhux ippakkjat bil-
lest, inklużi dawk ipprovduti minn 
caterers kbar skond l-Artikolu 2(2)(d), l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 9 kif 
ukoll dik fl-Artikolu 29 mhijiex 
obbligatorja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-premessa 49.
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Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista ta’ ingredjenti mħollija barra Derogi ġenerali mil-lista ta' ingredjenti

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tibdil lingwistiku biex it-titolu jinftiehem aħjar.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – ittra e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni ta' 
l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u tista' 
takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għat-
tikkettjar ta' l-ingredjenti. Dawk il-miżuri 
maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3);

e) inbid kif definit fir-Regolament (KE) 
Nru 1493/1999, inbid tal-likur, inbid 
spumanti, inbid aromatiku u prodotti 
simili li jiġu prodotti minn frott ieħor 
barra l-għeneb, birra tal-frott, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 
ta' Jannar dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar 
ta' xorb spirituż1 kif ukoll xorb alkoħoliku 
mħallat. Il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport wara [ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] dwar 
l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 19 dwar dawn 
il-prodotti u tista' takkumpanja dan ir-
rapport b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw 
ir-regoli għat-tikkettjar ta' l-ingredjenti.
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati, skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-
Artikolu 49(3);
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1ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xorb alkoħoliku ġeneralment m'għadux jaqa' taħt dan ir-regolament, iżda jeħtieġ 
regolazzjoni speċjali. F'dan ir-rigward, numru ta' kwistjonijiet fundamentali jridu l-ewwel 
jiġu ċċarati, peress li, pereżempju, fil-każ ta' spirti ammont ta' riferenza ta' 100 ml għall-
indikazzjonijiet ta' nutrizzjoni jkun problematiku ħafna, u ħafna nutrijenti li jinsabu fl-ikel 
huma nieqsa mix-xorb alkoħoliku.  

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kostitwenti ta' ikel li tħallew barra mil-
lista ta’ ingredjenti

Derogi għall-indikazzjoni ta' 
informazzjoni fil-lista ta' ingredjenti

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda tat-titolu għal raġunijiet ta' ċarezza akbar.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – ittra c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) sustanzi użati fil-kwantitajiet meħtieġa 
bilfors bħala solvents jew mezzi għal 
sustanzi nutrizzjonali, addittivi ta’ l-ikel 
jew ħwawar;

c) sustanzi użati fil-kwantitajiet meħtieġa 
bilfors bħala solvents jew mezzi għal 
sustanzi nutrizzjonali, addittivi ta’ l-ikel, 
enżimi jew ħwawar;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Żieda fil-lista ta' sustanzi biex tkun aktar kompluta.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 - ittra b a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) ma jkunx ikel ippakkjat bil-lest u l-
konsumatur finali jirċievi l-informazzjoni 
rilevanti rigward sustanzi allerġeniċi  
direttament waqt li jkun ġie diskuss il-
bejgħ u/jew permezz ta' xi tabella 
informattiva viżibbli b'mod ċar fil-post tal-
bejgħ jew materjal informattiv espost.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' ikel mhux ippakkjat bil-lest, tikkettar komprensiv relatat ma' sustanzi allerġeniċi 
tal-prodotti kollha huwa prattikament impossibbli u tikkawża spejjeż sostanzjali żejda u 
żvantaġġ kompetittiv għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju b'mod partikolari. Barra minn 
hekk, mhuwiex possibbli li tiġi eskluża kontaminazzjoni trażversali f'kumpaniji li jkollhom 
spazju limitat għax-xogħol tagħhom.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ temenda l-
paragrafu 1 billi żżid każijiet oħra. Dawk 
il-miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 49(3).

2. Il-Kummissjoni tista’ żżid mal-paragrafu 
1 billi tinkludi każijiet oħra. Dawk il-
miżuri li tfasslu sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu xi elementi miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 49(3).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Data minima sakemm iservi u data ‘sa 
meta għandu jintuża’

Data minima sakemm iservi l-prodott, data 
sa meta għandu jintuża u data tal-

produzzjoni

Or. de

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-data adattata għandha tiġi mfissra skond 
l-Anness IX.

Id-data adattata għandha tiġi mfissra kif 
ġej:
A.  DATA MINIMA SAKEMM ISERVI:
a) Id-data għandu jkollha quddiemha l-
kliem:
- ‘Uża qabel ...’ fejn id-data tinkludi 
indikazzjoni tal-ġurnata,
- ‘Uża qabel l-aħħar ta’ ...’ f’każijiet oħra.
b) Il-kelmiet imsemmija fil-punt (a) 
għandu jkollhom magħhom:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikkettjar.
Jekk hemm bżonn, dawn id-dettalji 
għandu jkollhom warajhom deskrizzjoni 
tal-kondizzjonijiet tal-ħżin li jridu jiġu 
osservati jekk il-prodott irid jinżamm 
għall-perjodu speċifikat.
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c) Id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, 
ix-xahar u s-sena f’forma kronoloġika 
mhux kodifikata.
Iżda, fil-każ tal-ikel
- li ma jżommx għal aktar minn tliet xhur, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tal-
ġurnata u x-xahar,
- li jżomm għal aktar minn tliet xhur iżda 
mhux għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tax-
xahar u tas-sena,
- li jżomm għal aktar minn 18-il xahar, 
għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tas-
sena.
d) Skond id-dispożizzjonijiet Komunitarji 
li jimponu tipi oħra ta’ indikazzjoni tad-
data m’għandhiex tkun meħtieġa 
indikazzjoni tad-data tad-durabbiltà 
minima għal:
frott u ħaxix frisk, inkluża patata, li ma 
tqaxxritx, tqattgħetx jew ġiet trattatta 
b'mod simili; din id-deroga m'għandhiex 
tapplika għal żerriegħa li qed tarmi u 
prodotti simili bħal legumi ta' l-isprouts,
inbid, inbejjed tal-likur, inbejjed bil-gass, 
inbejjed aromatizzati u prodotti simili 
miksuba mill-frott minbarra l-għeneb, u 
xorb li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM 
22060091, 22060093 u 22060099 u 
fabbrikati mill-għeneb jew mill-għeneb 
magħsur,
- xorb li fih 10% jew aktar bil-volum ta’ 
alkoħol,
soft drinks, juices tal-frott, nektars tal-
frott u xarbiet alkoħolici li fihom iktar 
minn 1.2 % mil-lat ta' volum ta' alkoħol 
f'reċipjenti individwali ta' aktar minn 
ħames litri, intenzjonati għall-forniment 
lil mass-caterers,
- oġġetti magħmula mill-furnara jew mill-
kokijiet tal-pasti li, minħabba n-natura 
tal-kontenut tagħhom, normalment jiġu 
kkunsmati fi żmien 24 siegħa mindu jiġu 
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prodotti,
- ħall,
- melħ tat-tisjir,
- zokkor sħiħ,
- prodotti tal-pasti magħmula kważi għal 
kollox minn zokkor bil-ħwawar u/jew 
ikkulurit,
- chewing gums u prodotti simili li 
tomgħodhom,
- porzjonijiet individwali ta’ ġelat.
B. DATA SA META L-IKEL IRID 
JINTUŻA:
a) Din għandu jkollha qabilha l-kelmiet 
‘uża sa ...’:
b) Il-kliem fil-punt (a) għandu jkollu 
miegħu:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikkettjar.
Dawk id-dettalji għandu jkollhom 
magħhom deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet 
dwar il-ħżin li jridu jiġu osservati.
c) Id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, 
ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-sena, f'dik 
l-ordni u f'forma mhux kodifikata.
d. Dettalji dwar id-data minima sakemm 
iservi l-prodott, imsemmija fl-Anness IX 
punt 1 (c), jistgħu jiġu stipulati skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2).
C. DATA TAL-PRODUZZJONI:
a)  Din għandu jkollha qabilha l-kelmiet 
‘prodott fi...’:
b) Il-kelmiet imsemmija fil-punt (a) 
għandu jkollhom magħhom:
- jew id-data nfisha, jew
- referenza għal fejn tidher id-data fuq it-
tikkettjar.
c) Id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, 
ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-sena, f'dik 
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l-ordni u f'forma mhux kodifikata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza, l-Anness IX għandu jiġi inkorporat fit-test leġiżlattiv u kkompletat 
bl-inklużjoni tad-data ta' produzzjoni b'konformità mal-Artikolu 2(2)(sb) (ġdid).

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaż-
żokkor, u l-melħ.

b) l-ammonti ta’ proteina, xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaz-
zokkor u l-lamtu, u s-sodju mill-melħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni
Billi l-proteina hija sustanza importanti għall-ħajja, għandha tissemma fid-dikjarazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni.  Bħaz-zokkor, il-lamtu huwa karboidrat u sors ta’ enerġija u għalhekk għandu 
jiġi indikat ukoll. Enfasi fuq is-sinifikat nutrittiv u fiżjoloġiku tas-sodju. 

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pargrafu ma għandux japplika għall-
inbid kif definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1493/1999, birra, u 
ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-
Regolament (KE) Nru […] ta' […] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni il-
preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta xorb bl-
ispirtu u li jirrevoka r-
Regolament (KEE) Nru 1567/89. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 

Dan il-pargrafu ma għandux japplika għall-
inbid kif definit fir-Regolament (KE) Nru 
1493/1999, inbid tal-likur, inbid spumanti, 
inbid aromatiku u prodotti simili li jiġu 
prodotti minn frott ieħor barra l-għeneb, 
birra tal-frott, birra, u ispirti kif definiti fl-
Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 
110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb 
spirituż1 kif ukoll xorb alkoħoliku 
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wara [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament] dwar l-applikazzjoni 
ta' dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u 
tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri 
speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal 
dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' 
dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati, 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

mħallat. Il-Kummissjoni għandha 
tipproduċi rapport wara [ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] 
dwar l-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu 
dwar dawn il-prodotti u tista' takkumpanja 
dan ir-rapport b'miżuri speċifiċi li 
jiddeterminaw ir-regoli għal dikjarazzjoni 
obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' dawn il-
prodotti. Dawk il-miżuri li tfasslu sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jżidu xi elementi 
miegħu, għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 49(3).
1ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ix-xorb alkoħoliku ġeneralment m'għadux jaqa' taħt dan ir-regolament, iżda jeħtieġ 
regolazzjoni speċjali. F'dan ir-rigward, numru ta' kwistjonijiet fundamentali jridu l-ewwel 
jiġu ċċarati, peress li, pereżempju, fil-każ ta' spirti ammont ta' riferenza ta' 100 ml għall-
indikazzjonijiet ta' nutrijenti jkun problematiku ħafna, u ħafna nutrijenti li jinsabu fl-ikel 
huma nieqsa mix-xorb alkoħoliku. 

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – ittri e u g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) lamtu; imħassra
g) proteini;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proteina ġiet ittrattata fl-Artikolu 29 (1) b). 
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Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-listi fil-paragrafi 1 u 2 jistgħu jiġu 
emendati mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-listi msemmija fihom elementi essenzjali.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml jew, skond l-Artikolu 32(2) u (3), għal 
kull porzjon.

2. L-ammont ta’ enerġija u nutrijenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
mfissra għal kull 100g jew għal kull 100 
ml. Barra minn hekk, l-ammont ta’ 
enerġija u nutrijenti tista’ tiġi mfissra 
għal kull porzjon.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta l-ammonti ta’ enerġija u nutrijenti jiġu mfissra għal kull 100g jew għal kull 100ml, il-
konsumaturi jkunu jistgħu jqabblu l-prodotti b'mod aktar dirett. Għalhekk, bħala prinċipju, 
dawn l-indikazzjonijiet għandhom ikun obbligatorji għall-ikel ippakkjat f’porzjonijiet. 
Ovvjament, għandu jkun possibbli li l-ammont ta’ enerġija u sustanzi jintwerew għal kull 
porzjon fil-każ speċifiku tal-ikel ippakkjat f’porzjonijiet. 
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Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni għal kull 100g jew għal kull 
100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett.

1. Minbarra d-dikjarazzjoni obbligatorja
dwar in-nutrizzjoni għal kull 100g jew għal 
kull 100ml imsemmija fl-Artikolu 31(2), l-
informazzjoni tista’ tiġi mfissra bħala 
porzjon kif kwantifikat fuq it-tikketta, 
dejjem jekk jingħata n-numru ta' 
porzjonijiet li hemm fil-pakkett u sakemm 
id-daqs tal-porzjonijiet ikun realistiku u 
jiġi ppreżentat j/jew spjegat lill-
konsumatur medju b’mod komprensibbli. 
B’koperazzjoni mal-intrapriżi tal-ikel u 
mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linji ta’ gwida rigward l-
indikazzjoni ta’ daqsijiet realistiċi tal-
porzjonijiet. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tad-daqs tal-porzjonijiet għandha tirrefletti l-mod li bih jaħsbu l-konsumaturi 
dwar l-ikel.  Pereżempju, il-konsumaturi aktar jistgħu jifhmu xi jfisser porzjon li jikkonsisti 
minn tmien biċċiet jew oġġetti (pereżempju fil-każ tal-gallettini) jew nofs kikkra (pereżempju 
fil-każ tal-lewż) milli l-indikazzjonijiet korrispondenti tal-grammi.  Barra minn hekk, id-daqs 
tal-porzjon għandu jkun ibbażat fuq il-konsum medju realistiku sabiex jiġu evitati 
indikazzjonijiet qarrieqa.  Ġie ppruvat, pereżempju, li d-daqs ta’ porzjon ta’ 25g, spiss 
indikat fuq il-pakketti, mhuwiex realistiku bħala punt ta’ riferiment.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
tista’ tiġi mfissra abbażi ta’ kull porzjon 
biss jekk l-ikel ikun ippakkjat bil-lest 

imħassra
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bħala porzjon individwali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 31 (2).

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-espressjoni abbażi ta’ kull porzjon 
biss għall-ikel preżentat f’pakketti li fihom 
ħafna porzjonijiet ta’ l-ikel, li ma ġewx 
ippakkjati bil-lest f’porzjonijiet 
individwali, għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 31 (2).

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Minbarra l-forom ta’ espressjoni 
msemmija fl-Artikolu 31(2) u (3), id-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista’ 
tingħata f’xi forom oħra ta’ espressjoni 
dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin 

Minbarra l-forom ta’ espressjoni msemmija 
fl-Artikolu 31(2) u (3), id-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni tista’ tiġi ripetuta wkoll
f’xi forom oħra ta’ espressjoni, pereżempju 
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jintlaħqu: permezz ta’ rappreżentazzjonijiet grafiċi.
a) il-forma ta’ espressjoni timmira biex 
tiffaċilita l-mod kif il-konsumatur jifhem 
il-kontribut jew l-importanza ta’ l-ikel fir-
rigward ta’ l-enerġija u kontenut ta’ 
nutrijent ta’ xi dieta; u
b) hi bbażata jew fuq konsum referenzjali 
armonizzat, jew jekk ma jeżistix, fuq parir 
xjentifiku aċċettat b’mod ġenerali dwar il-
konsum ta’ enerġija jew nutrijenti; u
c) hi appoġġjata b’evidenza dwar kemm 
il-konsumatur medju jifhem u juża’ l-
informazzjoni preżentata.
(2) Dawk il-forom addizzjonali ta’ 
espressjoni mfissra fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu identifikati taħt skema 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44.

Or. de

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(2) 
marbuta mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għandhom jiddaħħlu 
fejn jidhru l-aktar. Huma għandhom jiġu 
preżentati, fejn jixraq, flimkien f’forma 
ċara fl-ordni li ġejja: enerġija, xaħam, 
saturati, karboidrati b'referenza speċifika 
għaż-żokkor, u l-melħ.

1. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 31(2) 
marbuta mad-dikjarazzjoni obbligatorja 
dwar in-nutrizzjoni għandhom jiddaħħlu 
fl-istess post bħad-dettalji skont l-Artikolu 
29(1) u (2) f’tabella waħda. Huma 
għandhom jiġu preżentati fl-ordni li ġejja:
enerġija, proteina, xaħam (b’referenza 
speċjali għas-saturati), karboidrati 
b'referenza speċifika għaż-żokkor u l-
lamtu, u s-sodju mill-melħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konsistenza ma’ emendi oħra (ara l-Artikolu 29(1) b)); jekk id-dettalji jidhru f’forma ta’ 
tabella jkunu jistgħu jinqraw aktar faċilment. 
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Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Minbarra d-dettalji b’konformità mal-
paragrafu 1, id-dettalji li jikkostitwixxu d-
dikjarazzjoni obbigatorja dwar in-
nutrizzjoni msemmija fl-Artikolu 29(1)(a) 
għandhom jidhru fir-rokna ta' isfel fuq il-
lemin fuq quddiem tal-pakkett, b’ittri ta’ 3 
mm u mdawra b’burdura rettangulari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-enerġija huwa wieħed mill-aktar fatturi importanti rigward l-ikel. Għalhekk, 
irrispettivament mill-prodott ikkonċernat, id-dettalji partikulari għandhom jiġu rripetuti fuq 
quddiem tal-pakkett, fl-istess post u b’mod li jidher sew, sabiex il-konsumatur ikun jista’ 
jarahom mill-ewwel.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafi 1u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
marbuta man-nutrijenti msemmija fl-
Artikolu 29(2) għandha tidher flimkien 
f’post wieħed u, kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII.

2. Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, 
miżjuda b’mod voluntarju, marbuta man-
nutrijenti msemmija fl-Artikolu 29(2) 
għandha tidher kif jixraq, fl-ordni ta’ 
preżentazzjoni provduta fil-Parti Ċ ta’ l-
Anness XIII. Il-paragrafu 1 għandu 
japplika mutatis mutandis.

Meta din id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni ma tidhirx fil-post viżiv 
prinċipali, hi għandha tiġi preżentata 
f’forma ta’ tabella, bin-numri mqegħdin 
f’linja jekk ikun hemm spazju. Jekk ma 
jkunx hemm spazju, id-dikjarazzjoni 
għandha tidher f’forma lineari.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika u konsistenza mal-paragrafu 1.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
nutrijent(i) fi prodott huwa/huma 
negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ tinbidel 
bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti negliġibbli 
ta’ ...’ qrib sew tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni meta preżenti.

4. F’każijiet fejn l-ammont ta’ enerġija jew 
ta’nutrijenti individwali fi prodott 
huwa/huma negliġibbli, id-dikjarazzjoni 
dwar in-nutrizzjoni f’dawk l-elementi tista’ 
tinbidel bi stqarrija bħal ‘Fih ammonti 
negliġibbli ta’ ...’ qrib sew tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni meta 
preżenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Implimentazzjoni aktar sempliċi tar-regolament.

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5 – introduzzjoni u ittra a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jistgħu jintużaw forom jew simboli 
grafiċi għall-preżentazzjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni skond xi 
skema nazzjonali msemmija fl-Artikolu 44
dejjem jekk jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali 
li ġejjin.

5. Jistgħu jintużaw ukoll forom jew 
simboli grafiċi li jirrepetu l-preżentazzjoni
tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, 
dejjem jekk jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali 
li ġejjin:

a) dawk il-forom ta’ preżentazzjoni 
m’għandhomx jiżgwidaw lill-konsumatur;
u

a) dawk il-forom ta’ preżentazzjoni 
m’għandhomx jiżgwidaw lill-konsumatur 
jew ineħħu l-attenzjoni minn fuq id-
dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-
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nutrizzjoni; u

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regoli nazzjonali speċjali ma jkunux konformi mas-suq intern. Madankollu, għandu jkun 
hemm il-possibilità li jinżammu u jiġu żviluppati l-forom ta’ rappreżentazzjoni eżistenti 
dderivati mill-industrija jew mill-kummerċ li diġà ntwera li huma effettivi. 

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-regoli marbuta ma' aspetti oħra ta' 
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni, minbarra dawk imsemmija fil-
paragrafu 5, jistgħu jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

6. Il-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-
paragrafu 5(a) u (b) għandhom jiġu 
infurzati mill-Kummissjoni, wara 
konsultazzjoni mal-EFSA u 
rappreżentanti tal-gruppi ta’ interess 
relevanti, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn huma dispożizzjonijiet essenzjali, u l-emendar tagħhom ma jistax jitħalla f’idejn il-
Kummissjoni biss.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti applikabbli Rekwiżiti applikabbli għal dettalji 
addizzjoni mogħtija fuq bażi voluntarja
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt.

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għat-tikkettjar 
skond il-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità, il-pargrafi 3 u 4 għandhom 
japplikaw fejn il-pajjiż ta' l-oriġini jew il-
post ta' provenjenza ta' ikel ikun 
volontarjament indikat sabiex jinforma lill-
konsumaturi li l-ikel joriġina jew ġej mill-
Komunità Ewropea jew minn pajjiż jew 
post speċifiku. 

2. Mingħajr preġudizzju għat-tikkettjar 
skond il-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Komunità, bħar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 509/2006 tal-20 ta' Marzu 2006 
dwar il-prodotti tal-biedja u l-ikel bħala 
speċjalitajiet tradizzjonali garantiti u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
510/2006 tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-
ħarsien tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-
denominazzjonijiet ta’ oriġini għall-
prodotti tal-biedja u l-ikel, il-paragrafi 3 u 
4 għandhom japplikaw fejn il-pajjiż ta' l-
oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel 
ikun volontarjament indikat sabiex 
jinforma lill-konsumaturi li l-ikel joriġina 
jew ġej mill-Komunità Ewropea jew minn 
pajjiż jew post speċifiku. F’każijiet bħal 
dawn, l-ikel għandu jkollu tikketta li tgħid 
“Prodott fl-UE (Stat Membru)”. Barra 
minn hekk jista’ jiġi indikat reġjun ta’ 
oriġini.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni ta’ reġjun ta’ oriġini tirrifletti x-xewqa ta’ ħafna konsumaturi li jixtiequ li l-
ispeċjalitajiet reġjonali jkollhom tikketta ta’ dan it-tip.  It-tikketta “Prodott fl-UE” turi 
konformità mal-leġiżlazzjoni relevanti tal-Komunità dwar l-ikel u għalhekk tista’ tkun 
informazzjoni ta’ interess għall-konsumaturi.
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Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4*

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ tal-laħam, barra miċ-ċanga u l-
vitella, l-indikazzjoni dwar il-pajjiż ta' 
oriġini jew il-post ta' provenjenza tista’ 
tingħata bħala post uniku fejn twieldu 
trabbew u nqatlu l-annimali fl-istess pajjiż 
jew post. F’każijiet oħra għandha 
tingħata l-informazzjoni dwar kull wieħed 
mill-postijiet differenti ta' tewelid, trobbija 
jew qatla.

4. Fil-każ tat-tiġieġ u tal-laħam, barra miċ-
ċanga u l-vitella, l-indikazzjoni dwar il-
pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' provenjenza 
tista’ tingħata bħala l-post fejn trabbew 
u/jew issemmnu l-annimali, jiġifieri mhux 
il-post fejn trabbew jew inqatlu, jew fejn 
sar l-ipproċessar jew l-ippakkjar. Inkella 
jistgħu jiġu inidikati l-postijiet differenti 
ta' twelid, żamma, trobbija, qatla, 
ipproċessar u ppakkjar. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ tal-laħam b’mod partikulari, fl-imgħoddi kien hemm għadd ta' skandli marbuta mal-
ikel, u dawn naqqsu l-kunfidenza tal-konsumatur. Indikazzjoni ċara tal-oriġini tat-tipi ta’ 
laħam imsemmija tiggarantixxi d-dritt tal-għażla u tista’ sservi biex iżżid il-kunfidenza tal-
konsumatur fil-kwalità tal-prodotti.

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fil-każ ta’ frott u ħaxix frisk, l-
indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-
post ta' provenjenza jista' jingħata biss il-
post tal-produzzjoni agrikola. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm bosta rapporti ta’ livelli eċċessivi ta’ kontaminazzjoni mill-pestiċidi li jaffettwaw il-
frott u l-ħaxix. Indikazzjoni ċara tal-oriġini tiggarantixxi d-dritt tal-għażla u tista’ sservi biex 
iżżid il-kunfidenza tal-konsumatur fil-kwalità tal-prodotti.
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Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni volontarja m'għandhiex 
tintwera għad-detriment ta' l-ispazju li 
hemm provdut għall-informazzjoni 
obbligatorja.

L-informazzjoni addizzjonali volontarja
trid tkun tinqara. M'għandhiex tintwera 
għad-detriment ta' l-ispazju li hemm 
provdut għall-informazzjoni obbligatorja 
jew il-ħila tal-konsumaturi li jsibu l-
informazzjoni obbligatorja.

Or. de

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – ittri a, b u c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-ħarsien tas-saħħa pubblika; imħassra
b) il-ħarsien tal-konsumaturi;
c) il-prevenzjoni ta’ frodi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-punti (a) sa (c) huma ttrattati b’mod adegwat mir-Regolament eżistenti.

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz tal-paragrafu 1, l-Istati 
Membri jistgħu jintroduċu miżuri li 

imħassra
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jikkonċernaw l-indikazzjoni obbligatorja 
tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' 
provenjenza ta' ikel biss fejn hemm rabta 
ppruvata bejn ċerti kwalitajiet ta' l-ikel u 
l-oriġini jew il-provenjenza tiegħu. Meta 
jinnotifikaw miżuri bħal dawn lill-
Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu evidenza li l-maġġoranza tal-
konsumaturi jorbtu valur sinifianti mal-
forniment ta' din l-informazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Billi wieħed jista’ jassumi li l-ikel li jitqiegħed fis-suq fl-UE jikkonforma mad-
dispożizzjonijiet ċari tal-liġi Komunitarja, miżuri addizzjonali tal-Istati Membri, bħal dawk 
proposti f’dan il-paragrafu, mhumiex meħtieġa. 

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41
Miżuri nazzjonali għall-ikel li mhux 

ippakkjat bil-lest

imħassra

(1) Fejn prodotti ta l-ikel huma offruti 
għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew lil 
caterers tal-massa mingħajr ma jukunu 
ppakkjati bil-lest, jew fejn oġġetti ta' l-ikel 
jiġu ppakkjati fuq il-post fejn jinbiegħu 
fuq talba tal-konsumatur jew ikunu 
ppakkjati bil-lest għall-bejgħ dirett, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli dettaljati 
dwar il-mod kif id-dettalji speċifikati fl-
Artikolu 9 u 10 għandhom jintwerew.
(2) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma jirrikjedux il-forniment ta' wħud mid-
dettalji msemmija fil-paragrafu 1, ħlief 
dawk imsemmija fl-Artikolu 9(1) (c), 
sakemm il-konsumatur jew il-caterers tal-
massa jibqa' jirċievi informazzjoni 
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suffiċjenti.
(3) L-Istati Membri għandhom 
jikkomumikaw lill-Kummissjoni t-test tal-
miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
mingħajr dewmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet nazzjonali jwasslu biex dan ir-regolament ikun assurd u jgħawġu s-suq 
intern.

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, 
l-Istat Membru li jqis li hu meħtieġ li tiġi 
adottata l-leġiżlazzjoni ġdida ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel, għandu 
jgħarraf bil-quddiem lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri l-oħra bil-miżuri 
maħsuba u jagħti r-raġunijiet li 
jiġġustifikawhom. 2.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 41(3).

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru kkonċernat jista’ jieħu 
l-miżuri maħsuba biss tliet xhur wara n-

imħassra
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notifika msemmija fil-paragrafu 1, dejjem 
jekk ma jkunx irċieva opinjoni negattiva 
tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-paragrafu 1.

Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 
1998 li tistipula proċedura għall-għoti ta’
informazzjoni fil-qasam ta’ l-istandards u 
r-regolamenti tekniċi m’għandhiex tapplika 
għall-miżuri li jaqgħu fi ħdan il-proċedura 
ta' notifika speċifikata fil-paragrafi 1 sa 4.

5. Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 
1998 li tistipula proċedura għall-għoti ta’ 
informazzjoni fil-qasam ta’ l-istandards u 
r-regolamenti tekniċi m’għandhiex tapplika 
għall-miżuri li jaqgħu fi ħdan il-proċedura 
ta' notifika speċifikata fil-paragrafi 2 u 4.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aġġustament b’konformità mal-emendi għall-paragrafi 1 u 3.

Emenda 123

Proposta għal regolament
KAPITOLU VII
L-IŻVILUPP TA' SKEMI NAZZJONALI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VII imħassra
Artiklu 44

Skemi nazzjonali
(1) L-Istati Membri jistgħu jadottaw, 
jirrakkomandaw jew inkella japprovaw 
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skemi nazzjonali magħmula minn regoli li 
ma jorbtux, bħal rakkomandazzjonijiet, 
gwida, standards jew xi regoli oħra li ma 
jorbtux, (minn issa 'l quddiem ‘l-iskemi 
nazzjonali’) immirati biex jassiguraw li 
jiġu applikati d-dispożizzjonijiet li ġejjin u 
li jkunu konformi mar-rekwiżiti essenzjali 
mogħtija fihom:
a) l-Artikolu 33(2), marbuta ma’ forom 
addizzjonali ta’ espressjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni;
b) l-Artikolu 34(5), marbut mal-
preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni.
(2) L-implimentazzjoni permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-
liġi ta' l-informazzjoni dwar l-ikel, 
flimkien ma’ dawk imniżżla fil-paragrafu 
1, u r-rekwiżiti rilevanti essenzjali jistgħu 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati, skond il-proċedura regolatorja 
bl-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 49(3).
(3) Jistgħu jiġu żviluppati skemi 
nazzjonali mill-Istati Membri fuq 
inizjattiva tagħhom stess jew fuq talba tal-
partijiet interessati b'konformità mal-
prinċipji u r-rekwiżiti ġenerali stipulati fil-
Kapitolu II u III ta' dan ir-Regolament, 
u:
a) riżultat ta’ riċerka tajba dwar il-
konsumatur; und
b) wara li ssir konsultazzjoni estensiva 
ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati 
billi jibnu fuq l-aħjar prassi.
(4) Skemi nazzjonali għandhom jinkludu 
mekkaniżmi xierqa li jippermettu lill-
konsumaturi sabiex jidentifikaw l-ikel, li 
huwa ttikketjat skond l-iskemi nazzjonali, 
sabiex isir sabiex ikun hemm monitoraġġ 
tal-livell ta' konformità ma' l-iskema u 
sabiex jiġi vverifikat l-impatt tagħha.
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(5) L-Istati Membri għandhom ifornu lill-
Kummissjoni bid-dettalji ta' l-iskemi 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, 
inkluż identifikatur għall-ikel li huma 
ttikkettjati skond dik l-iskema nazzjonali.
Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku dawk id-dettalji, 
partikolarment permezz ta' paġna 
ddedikata fuq l-Internet.
(6) Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ u 
torganizza l-iskambju ta' informazzjoni 
bejn l-Istati Membri u magħha nnfisha 
dwar attivitajiet relatati ma' l-adozzjoni u 
l-implimentazzjoni ta' l-iskemi nazzjonali.
Hija għandha tħeġġeġ il-parteċipazzjoni 
tal-partijiet interessati għal skambju ta' 
dan it-tip, partikolarment permezz ta' 
Grupp Konsultattiv dwar il-Katina 
Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali 
mwaqqaf permezz tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2004/613/KE tas-
6 ta’ Awissu 2004 li tikkonċerna l-ħolqien 
ta’ grupp konsultattiv dwar il-katina 
alimentari u s-saħħa ta’ l-annimali u l-
pjanti.
(7) Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta 
lill-Istati Membri, tista’ tadotta Linji ta’ 
gwida li jikkonċernaw l-applikazzjoni ta’ 
dan l-Artikolu.

Artikolu 45 
Preżunzjoni tal-konformità

(1) Kull informazzjoni dwar l-ikel 
mogħtija b’konformità ma’ skema 
nazzjonali għandha tgawdi minn 
preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti 
essenzjali msemmija fl-Artikolu 44(1) u 
(2). 
(2) L-applikazzjoni nazzjonali ma 
għandhomx jagħtu lok għal ostakli għall-
moviment ħieles tal-prodotti.

Artikolu 46
Miżuri tal-Komunità

(1) Jekk il-Kummissjoni tqis li skema 
nazzjonali mhijiex f'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, 
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tista' tadotta deċiżjoni, wara li tkun 
informat lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 49(1), li tirrikjedi Stat Membru 
sabiex jirrevoka jew jemenda dik l-iskema 
nazzjonali.
(2) Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri ta' 
implimentazzjoni dwar id-dispożizjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 44(1) u (2). Dawk 
il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh, 
għandhom jiġu adottati, skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 49(3).

Artikolu 47
Regoli ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista' tadotta regoli 
dettaljati għall-applikazzjoni ta' dan il-
Kapitolu. Dawk il-miżuri maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regoli speċjali nazzjonali jkunu ma jorbtux biss fuq livell superfiċjali; f’termini de facto, ikun 
hemm pressjoni biex ikun hemm konformità ma’ dawn ir-regoli speċjali, li ma tkunx 
konsistenti mal-prinċipji tas-suq intern.

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – subparagrafu -1 (ġdid)
Regolament (KE) 1924/2006
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 
Nru 1924/2006 jitħassar.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

“Il-profil tan-nutrijenti” huwa terminu politiku, iżda mhuwiex realtà xjentifika.  Huwa tip ta’ 
indottrinazzjoni, mhux mezz tal-għoti tal-informazzjoni. Billi r-regolament dwar l-
informazzjoni dwar l-ikel, li qed jitqies hawn, tirriżulta fil-provvista ta’ informazzjoni dwar l-
ikel li tkun komprensiva, tinqara u tiftihem mill-konsumatur medju, u għalhekk tkun verament 
utli, l-artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 huwa superfluwu u għandu jitħassar.

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 52 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52a
Dispożizzjoni tranżitorja dwar it-tqegħid 

tal-ikel fis-suq
Ikel li tpoġġa fis-suq jew ġie ttikkettat 
qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament u li ma jikkonformax mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
jista’ jibqa’ jitqiegħed fis-suq sad-data 
tad-durabilità minima tiegħu, jew sa 
[ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament], liema waħda minnhom 
tiġi l-ewwel.

Or. de

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – subparagrafu 3 u 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 29 sa 34 għandhom japplikaw 
minn [l-ewwel jum tax-xahar 3 snin wara li 
jidħol fis-seħħ] minbarra fil-każ ta’ ikel 
ittikketjat minn operaturi tan-negozju ta' l-
ikel li għandhom, fid-data ta' dħul fis-seħħ, 
inqas minn 10 impjegati u li l-fatturat 
annwali tagħhom u/jew it-total annwali fuq 
il-balance sheet ma jkunx aktar minn 

L-Artikoli 29 sa 34 għandhom japplikaw 
minn [l-ewwel jum tax-xahar 3 snin wara li 
jidħol fis-seħħ] minbarra fil-każ ta’ ikel 
ittikketjat minn operaturi tan-negozju ta' l-
ikel li għandhom, fid-data ta' dħul fis-seħħ, 
inqas minn 25 impjegati u li l-fatturat 
annwali tagħhom u/jew it-total annwali fuq 
il-balance sheet ma jkunx aktar minn 
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EUR 2 miljun fejn għandhom japplikaw [l-
ewwel jum tax-xahar 5 snin wara li jidħol 
fis-seħħ].

EUR 2 miljun fejn għandhom japplikaw [l-
ewwel jum tax-xahar 5 snin wara li jidħol 
fis-seħħ].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament b’konformità mar-Regolament dwar il-claims tas-saħħa.

Emenda 127

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 - ittra a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) valur enerġetiku jew a) valur enerġetiku 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-punt.

Emenda 128

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 - ittra b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) valur enerġetiku u wieħed jew aktar 
min-nutrijenti li ġejjin:

b) wieħed jew aktar min-nutrijenti li ġejjin, 
jew il-komponenti tagħhom:

- xaħam, xaħam,
- karboidrati, - proteina,

- fajber, - Karboidrati,
- proteina, - fajber,

- melħ, - sodju mill-melħ,
- vitamini u minerali mniżżla fl-Anness XI, 
il-Parti A; il-punt 1 u preżenti f’ammonti 
sinifikanti kif imfissra fl-Anness XI, il-

- vitamini u minerali mniżżla fl-Anness XI, 
il-Parti A; il-punt 1 u preżenti f’ammonti 
sinifikanti kif imfissra fl-Anness XI, il-
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Parti A; il-punt 2 Parti A; il-punt 2

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-importanza tal-proteina, billi tbiddel l-ordni tal-lista, u l-
importanza nutrittiva u fiżjoloġika tas-sodju. 

Emenda 129

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. ‘trans fat’ tfisser aċidi tax-xaħam 
b’talanqas wieħed mhux konjugat, (jiġifieri 
interrot b'mill-inqas grupp wieħed tal-
metilenu) rbit doppju tal-karbonju-
karbonju fit-trans konfigurazzjoni;

4. ‘trans fat’ tfisser aċidi tax-xaħam 
artifiċjali b’talanqas wieħed mhux 
konjugat, (jiġifieri interrot b'mill-inqas 
grupp wieħed tal-metilenu) rbit doppju tal-
karbonju-karbonju fit-trans 
konfigurazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istudji wrew li x-xaħmijiet trans naturali huma differenti minn dawk prodotti mill-industrija 
u ma jagħmlux ħsara lis-saħħa, anke f'każ ta' livell għoli ta' konsum. 

Emenda 130

Proposta għal regolament
Anness I – punt 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. “tipi ġodda ta’ zokkor” tfisser sustanzi 
jixbħu liz-zokkor li jistgħu jiġu klassifikati 
bħala ikel ta’ novità, bħall-isomaltulose u 
D-tagatose. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

D-Tagatose u Isomaltulose huma prodotti tal-ikel ta’ novità awtorizzati. Jappartjenu maz-
zokkor, iżda għandhom differenzi sostanzjali meta mqabbla mat-tliet tipi normali ta’ zokkor 
f’termini ta’ kontenut ta’ kaloriji, l-impatt fuq il-livell taz-zokkor fid-demm u kemm iwasslu 
għat-tħassir tas-snien.

Emenda 131

Proposta għal regolament
Anness I – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. ‘proteina’ tfisser il-kontenut ta’ 
proteina kkalkulat permezz tal-formula:
protein = total Kjeldahl nitroġenu × 6.25;

10. ‘proteina’ tfisser il-kontenut ta’ 
proteina kkalkulat permezz tal-formula:
protein = total Kjeldahl nitroġenu × 6.25 
jew, fil-każ ta’ protejina tal-ħalib x 6.38;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont l-istandard tal-CODEX, il-koeffiċjenti internazzjonali għall-prodotti tal-ħalib miksuba 
mill-proteina tal-annimali huwa ta' 6.38. Ukoll fuq livell ta’ Stat Membru, bħalissa qed 
jintuża koeffiċjenti ta’ 6.38.

Emenda 132

Proposta għal regolament
Anness I – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. ‘post viżiv prinċipali’ tfisser il-post 
viżiv li għandu l-aktar tendenza li jiġi esebit 
jew jidher taħt kondizzjonijiet normali jew 
tradizzjonali ta’ bejgħ jew użu.

13. ‘quddiem tal-pakkett’ tfisser in-naħa 
jew il-faċċata tal-pakkett tal-ikel li għandu 
l-aktar tendenza li jiġi esebit jew jidher taħt 
kondizzjonijiet normali jew tradizzjonali 
ta’ bejgħ jew użu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu “quddiem tal-pakkett” huwa aktar xieraq hawn, billi qed issir referenza għal 
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quddiem jew, fejn dan ma jkunx possibbli, in-naħa ta' fuq tal-pakkett. 

Emenda 133

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

INGREDJENTI LI JIKKAWŻAW L-
ALLERĠIJI JEW L-INTOLLERANZI

INGREDJENTI LI JISTGĦU
JIKKAWŻAW L-ALLERĠIJI JEW L-

INTOLLERANZI

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ingredjenti ma jikkawżawx l-allerġiji jew l-intolleranzi minnhom infushom.

Emenda 134

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 - ittra d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) ċereali użati biex jagħmlu d-distillati jew 
alkoħol ta’ l-etilu ta’ oriġini agrikola għal 
spirti u xorb ieħor li fih aktar minn 1,2% 
bil-volum ta’ alkoħol.

d) ċereali użati biex jagħmlu d-distillati 
alkoliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-distillazzjoni alkolika twassal għal prodott li ma fihx allerġeni. Billi d-distillati alkoliċi 
jintużaw fil-produzzjoni tax-xorb alkoliku u tal-ikel, għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat 
li l-prodotti kkonċernati ma jkollhomx tikketti qarrieqa rigward allerġeni li ma jeżistux.
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Emenda 135

Proposta għal regolament
Anness II – punt 7 - ittra a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ix-xorrox użat biex jagħmlu distillati jew 
alkoħol ta’ l-etile ta’ oriġini agrikola għal 
spirti u xorb ieħor li fih aktar minn 1,2% 
bil-volum ta’ alkoħol;

a) ix-xorrox użat biex jagħmlu distillati 
alkoliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-punt 1 d).

Emenda 136

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8 - ittra a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Ġewż użat biex jagħmlu d-distillati jew 
l-alkoħol ta’ l-etile ta’ oriġini agrikola 
għal spirti u xorb ieħor li fih aktar minn 
1,2% bil-volum ta’ alkoħol.

a) Ġewż u frott simili użat biex jagħmlu d-
distillati alkoliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-punt 1 d). 

Emenda 137

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiżi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- prodotti mhux ipproċessati li fihom 
ingredjent wieħed jew kategorija waħda ta’ 

- frott u ħaxix frisk u prodotti mhux 
ipproċessati li fihom ingredjent wieħed jew 
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ingredjenti; kategorija waħda ta’ ingredjenti;
- prodotti pproċessati li għaddew biss minn 
ipproċessar wieħed li hu affumikazzjoni 
jew maturazzjoni u li magħmulin minn 
ingredjent wieħed jew kategorija waħda ta’ 
ingredjenti;

- prodotti pproċessati li għaddew biss minn 
ipproċessar wieħed li hu maturazzjoni u li 
magħmulin minn ingredjent wieħed jew 
kategorija waħda ta’ ingredjenti;

r. de

Emenda 138

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 17 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ikel li mhux ippakkjat minn qabel, 
inklużi l-prodotti tal-ikel tal-massa, 
maħsub għall-konsum immedjat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikoli korrispondenti 17(3a) (ġdid) u 22(1) (ba) (ġdid).

Emenda 139

Proposta għal regolament
Anness IV – inċiż 17 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ħelu staġjonali, b’mod speċjali l-figurini 
taz-zokkor u taċ-ċikkulata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ċikkulata forma ta' fniek tal-Għid u ta' Father Christmas għanhom, bħala prodotti staġjonali, 
jiġu esklużi mir-rekwiżit tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni.
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Emenda 140

Proposta għal regolament
Anness V – Parti B – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-isem ta’ l-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu miegħu d-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika ta’ l-ikel jew it-
trattament speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, bit-trab, imnixxef iffriżat, 
iffriżat għal kollox, iffriżat malajr, 
konċentrat, affumikat) fil-każijiet kollha 
fejn jekk dik l-informazzjoni titħalla barra 
tista' tiżgwida lix-xerrej.

1. L-isem ta’ l-ikel għandu jinkludi jew 
ikollu miegħu d-dettalji dwar il-
kondizzjoni fiżika ta’ l-ikel jew it-
trattament speċifiku li jkun għadda minnu 
(pereżempju, bit-trab, imnixxef iffriżat, 
iffriżat għal kollox, iffriżat malajr, 
imdewweb, konċentrat, affumikat) fil-
każijiet kollha fejn jekk dik l-informazzjoni 
titħalla barra tista' tiżgwida lix-xerrej.

Or. de

Emenda 141

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti B – Tabella - Linja 17 – Kolonna 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief għal-laħam taċ-ċanga, din id-
definizzjoni tkopri wkoll laħam li jinkiseb 
b’mod mekkaniku minn għadam li fih il-
laħam u li mhuwiex kopert mid-
definizzjoni ta’ ‘laħam li jiġi sseparat 
b’mod mekkaniku’ fl-Anness I, Taqsima 
1.14 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa minħabba s-suq intern, billi l-Istati Membri jikkategorizzaw dan 
il-prodott b’mod differenti. Pereżempju l-Irlanda, ir-Renju Unit, il-Belġju, Franza, l-Olanda, 
id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżvezja u xi Stati Membri ġodda, dan jiġi kkategorizzat bħala 
‘laħam’, mingħajr speċifikazzjonijiet, fiwaqt li fi Stati Membri oħra bħall-Ġermanja, dan 
jitqies bħala ‘laħam isseparat b’mod mekkaniku’.  Dan iwassal għal tgħawiġ kbir tal-
kompetizzjoni.
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Emenda 142

Proposta għal regolament
Anness IX

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IX L-anness jitħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inkorporat fit-test leġiżlattiv fl-Artikolu 25.

Emenda 143

Proposta għal regolament
Anness XIII – Parti C – Titolu u tabella – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ordni ta’ preżentazzjoni ta’ enerġija u 
nutrijenti li jidhru f'dikjarazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni

Ordni ta’ preżentazzjoni ta’ enerġija u 
nutrijenti li jidhru f'dikjarazzjoni dwar 
in-nutrizzjoni li twessgħet b’mod 
voluntarju

L-ordni tal-preżentazzjoni ta’ l-
informazzjoni ta’ l-enerġija u n-nutrijenti, 
kif jixraq, għandha tkun kif ġej:

L-ordni tal-preżentazzjoni ta’ l-
informazzjoni ta’ l-enerġija u n-nutrijenti, 
kif jixraq, għandha tkun kif ġej:

Enerġija      Enerġija      

xaħam proteini 
......... li minnhom: Xaħam.................
- Saturati                            li minnhom:
- trans fats                       - Saturati                            
- mono-unsaturates                           - trans fats                       
- polyunsaturates                      - mono-unsaturates                            
Karboidrati                                         - polyunsaturates                        
        li minnhom Karboidrati                                         
- Zokkor                                                            li minnhom:
- polyols                            - Zokkor                                                    
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- lamtu                                                      - polyols                            
fajber                                               - lamtu                                                      
proteini                                                        fajber                                               
Melħ                                                             sodju mill-melħ,                                                             
vitamini u minerali vitamini u minerali

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proteina hija sustanza importanti għall-ħajja u għalhekk għandha titpoġġa quddiem nett; 
ara l-Anness 1 punt 1 b)..
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Sfond

Il-konsumaturi għandhom id-dritt li jkunu jafu l-kontenut tal-prodotti tal-ikel li huma 
jikkonsmaw. Għalhekk, l-informazzjoni dwar il-kompożizzjoni u l-valur enerġetiku hija 
essenzjali, minħabba li tippermetti għażla konxja u speċifika fost il-konsumaturi meta dawn 
ikunu qegħdin jagħmlu x-xirja tagħhom. Fil-fatt, fil-Liġi Komunitarja hemm sensiela ta’ 
Regoli u Direttivi dwar l-ingredjenti u t-tikkettjar tal-ikel, iżda s’issa t-tikkettjar obbligatorju 
għadu ma jeżistix. Barra minn hekk, hemm il-fatt li minħabba n-numru kbir ta’ regolamenti 
komuni statutorji ġenerali u iżjed speċifiċi, wieħed qiegħed isib dejjem iżjed diffikultà sabiex 
jikseb l-informazzjoni dwar l-ikel, u dan iwassal għal inċertezza ġuridika, filwaqt li 
regolamenti tal-Istati Membri jgħinu d-distorsjoni tal-kompetizzjoni u t-tfixkil kummerċjali 
fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Huwa biss it-tikkettjar uniformi madwar l-UE kollha li 
jista’ jtemm dan in-nuqqas ta’ amministrazzjoni tajba.

2. Proposta tal-Kummissjoni

Fl-aħħar ta’ Jannar 2008, il-Kummissjoni ressqet proposta għar-reviżjoni tar-Regolamenti tal-
UE dwar it-tikkettjar tal-ikel quddiem il-Parlament u l-Kunsill. Din il-proposta għandha sservi 
sabiex tiġi stabbilita l-aħjar liġi li biha jiġi ffaċilitat il-qasam legali dwar it-tikkettjar tal-
prodotti tal-ikel, li fih jgħaqqad u jissostitwixxi seba’ Direttivi u Regolament wieħed. Barra 
minn dan il-proposta għandha tnaqqas il-burokrazija, iżżid is-sigurtà legali tal-azzjonisti fil-
produzzjoni tal-ikel, iżżid iktar kompetittività fl-industrija Ewropea tal-ikel li tiggarantixxi 
sigurtà fl-ikel kif ukoll informazzjoni komprensiva lill-konsumatur dwar l-ikel u promozzjoni 
ta’ ikel bnin bħala element ta’ strateġija tal-Unjoni Ewropea kontra l-obeżità. L-abbozz tar-
Regolamenti jinkludi s-suġġerimenti prinċipali li ġejjin:

Informazzjoni Obbligatorja
L-abbozz tal-Kummissjoni jippjana li jkun hemm lista ta’ dettalji obbligatorji għat-tikkettjar 
tal-prodotti tal-ikel (l-Artikolu 9). Fost affarijiet oħra, din l-informazzjoni għandha tinkludi 
żieda tat-tikkettjar ta’ ċerti sustanzi li jikkawżaw l-allerġiji, fuq prodotti tal-ikel li ma jkunux 
ippakkjati bil-lest (l-Artikolu 22) kif ukoll dikjarazzjoni komprensiva dwar il-valur nutrittiv.
Skont l-opinjoni tal-Kummissjoni, din l-informazzjoni obbligatorja għandha tkun ippreżentata 
b’tipa ta’ daqs minimu ta’ 3mm. Eċċezzjonijiet għall-informazzjoni obbligatorja huma 
ppjanati għax-xorb alkoħoliku, b’mod partikolari l-inbid, il-birra l-ispirti.

Dettalji u Preżentazzjoni tal-Valuri Enerġetiċi
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tissuġġerixxi li d-dikjarazzjoni dwar il-valur enerġetiku 
għandha titpoġġa fejn tidher l-aktar fuq il-pakkett (l-Artikoli 29 sa 34). L-informazzjoni 
preskritta dwar il-valur enerġetiku tal-prodotti tal-ikel u dwar l-ammonti ta’ xaħam, saturati, 
karboidrati b'referenza speċifika għaz-zokkor, u l-melħ (l-Artikolu 29 paragrafu 1) għandhom 
jitpoġġew fuq in-naħa ta’ quddiem tal-pakkett, u għandhom jiġu mfissra għal kull 100g jew 
100ml jew għal kull porzjon. Barra minn hekk, iżjed informazzjoni (l-Artikolu 29, paragrafu 
2) tista’ tidher fuq partijiet oħra tal-pakkett, iżda madankollu, il-preżentazzjoni ta’ din l-
informazzjoni għandha ssir f’forma ta’ tabella (l-Artikolu 34, paragrafu 2). L-informazzjoni 
kollha għandha tiġi mfissra għal kull 100g jew għal kull 100ml jew – f’każ ta’ pakketti ta’ 
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porzjon partikolari - għal kull porzjon u bħala persentaġġ ta’ konsum referenzjali tal-ammont 
rakkomandat għal kull ġurnata tan-nutrijent rispettiv (l-Artikolu 31).

Sistemi Nazzjonali ta’ Tikkettjar
L-abbozz tal-Kummissjoni jirrikonoxxi l-possibiltajiet ta’ numru vast ta’ regolamenti għall-
Istati Membri. Skont il-Kapitoli VI u VII, f’każijiet speċjali, l-Istati Membri għandu jkollhom 
il-possibiltà li jirrevokaw regolamenti statutorji għal ċerti kategoriji tal-ikel u barra minn hekk 
għandhom jiżviluppaw forma obbligatorja ta’ preżentazzjoni għas-sistemi nazzjonali tat-
tikkettjar (l-Artikolu 44, paragrafu 3 u l-Artikolu 34, paragrafu 5). Barra minn hekk, l-Istati 
Membri għandhom ikunu obbligati li jħarsu r-Regolamenti nazzjonali li jirrigwardaw id-
dikjarazzjonijiet fuq l-ikel mhux ippakkjat bil-lest, bħal pereżempju l-ikel li jinxtara 
mingħand il-furnara, zalzett, kif ukoll kejtering għall-kantins u r-restoranti eċċ. jew li ċerta 
informazzjoni obbligatorja titneħħa – bl-eċċezzjoni f’każijiet fejn l-ikel jista’ jkollu xi 
ingredjenti li jistgħu jikkawżaw allerġiji (l-Artikolu 41).

3. Noti ta’ spjega tar-Rapporteur

Bażikament, ir-rapporteur tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni. L-introduzzjoni ta’ tikkettjar 
uniformi madwar l-UE kollha hija meħtieġa: min-naħa l-waħda tali Regolament jipprovdi 
trasparenza fl-interess tal-konsumatur, min-naħa l-oħra jipprovdi wkoll iktar ċarezza dwar id-
drittijiet soċjali rigward il-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti tal-ikel u b’hekk jipprovdi iktar 
sigurtà legali fl-interess tal-impriżi tal-prodotti tal-ikel, minħabba li sensiela ta’ Regolamenti 
li diġà ilhom jeżistu se jingħaqdu flimkien fir-Regolament il-ġdid. Tali Regolament ġdid dwar 
it-tikkettjar komprensiv tal-ikel jista’ jgħin sabiex il-konsumatur ikun jista’ jieħu deċiżjonijiet 
iktar konxji u speċifiċi meta dan ikun qiegħed jagħmel ix-xirja tiegħu u b’hekk ikun jista’ 
jadatta iktar ruħu għax-xewqat u l-bżonnijiet individwali. Dan jista’ jkollu wkoll effett 
pożittiv fuq is-saħħa tal-popolazzjoni Ewropea. Jekk wieħed iqis is-suq intern tal-Komunità, 
hemm ukoll l-aspett tal-armonizzazzjoni tat-tikkettjar tal-ikel li huwa ta’ rilevanza kbira, 
minħabba li s’issa jeżistu regolamenti addizzjonali nazzjonali u interpretazzjonijiet differenti 
tal-Istati Membri li joħolqu problemi ta’ distorsjoni kummerċjali u tal-kompetittività. It-
tneħħija tal-anomaliji tista’ tnaqqas l-ispejjeż għall-produtturi tal-ikel u l-ħwienet tal-merċa u 
b’hekk anki għall-konsumatur.

Il-provvedimenti mistennija fil-proposta għar-regolament dwar it-tikkettjar tal-prodotti tal-ikel 
madwar l-UE kollha, fl-opinjoni tar-rapporteur, la se jkunu ta’ għajnuna sabiex titnaqqas il-
burokrazija, la se jikkontribwixxu għas-simplifikazzjoni legali, u lanqas biex il-konsumatur 
ikollu informazzjoni nutrizzjonali aħjar. Il-Kummissjoni esprimiet ruħha fuq ċerti affarijiet 
b’mod sempliċi żżejjed. Ċerti aspetti tal-proposta mhumiex realistiċi u fost affarijiet oħra 
jistgħu jwasslu għal żieda fl-ispejjeż tal-produtturi tal-ikel u tal-ħwienet tal-merċa. Min-naħa 
tal-konsumatur, tajjeb li wieħed jgħid li l-ammont kbir ta’ informazzjoni iktar wasslet għal 
konfużjoni milli għal kjarifika. Barra minn hekk, jidher totalment inkomprensibbli l-pjan li 
tiġi aċċettati l-possibiltà ta’ regolamentazzjoni mill-Istati Membri. Dan jista’ jwassal għal 
frammentazzjoni tas-suq intern fil-qasam tal-ikel u jwassal li l-abbozz preżenti tar-
Regolament jitqies bħala wieħed assurd.

Mill-bqija, iż-żmien tal-preżentazzjoni tal-abbozz min-naħa tal-Kumitat mhux li tant jagħmel 
sens, minħabba li l-investigazzjoni xjentifika dwar l-influwenza tat-tikkettjar tal-prodotti tal-
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ikel fuq il-konsumaturi, li sa issa inkludiet lill-Istati Membri kollha, ilha li bdiet biss minn 
Awwissu 2008. Fil-fatt, din l-investigazzjoni, appoġġjata mis-seba’ programm ta’ qafas għar-
riċerka, għandha tkun il-bażi ta’ dan l-abbozz tar-Regolament dwar l-informazzjoni tal-ikel;
madankollu, wieħed jistenna li jara l-ewwel riżultati konkreti madwar tliet snin oħra. Bħalissa, 
l-iżjed li jista’ jiġri huwa li l-opinjonijiet u l-esperjenzi suġġettivi tal-partijiet interessati 
involuti jidħlu fil-leġiżlazzjoni ġdida dwar it-tikkettjar, u għalhekk l-abbozz tal-Kummissjoni 
ikun ħadem biss fuq suppożizzjonijiet fir-rigward tax-xewqat u l-ħtiġijiet tal-konsumatur.
Ħadd ma jista’ jevalwa jekk ir-regolament finali jkunx ta’ benefiċċju għall-konsumatur medju 
fl-UE kollha, jew jekk ikunx hemm bżonn li fi ftit taż-żmien ieħor dan jinbidel sostanzjalment 
minħabba riżultati ġodda li jistgħu joħorġu mir-riċerka. Dan il-fatt huwa pjuttost kritiku, 
minħabba li r-regolament il-ġdid se jkollu konsegwenzi finanzjarji konsiderevoli fuq il-
produtturi u l-kummerċ tal-ikel. Iżda dwar dan m’hemm l-ebda informazzjoni min-naħa tal-
Kummissjoni,  li fl-abbozz tagħha tesprimi l-opinjoni li l-ksib tal-għarfien espert minn barra 
ma kienx meħtieġ.

Ir-rapporteur tħoss li hemm il-ħtieġa li jsiru emendi kbar fil-proposta tal-Kummissjoni, li xi 
wħud minnhom huma spjegati hawn taħt:

- Fir-realtà, tipa ta’ daqs minimu ta’ 3 mm mhijiex prattika. Dan japplika b’mod speċjali, iżda 
mhux biss, għall-istampar multilingwu. Tipa obbligatorja ta’ 3 mm tista’ twassal għaż-żieda 
fid-daqs tal-pakketti tal-prodotti tal-ikel, żieda fil-boroż tal-iskart u probabbilment porzjonijiet 
akbar. Barra minn hekk, il-daqs tat-tipa waħdu mhuwiex kruċjali għal-leġġibiltà. Għalhekk, 
ir-rapporteur tiddefinixxi l-kunċett ta’ "leġġibiltà" tal-informazzjoni dwar l-ikel u 
tissuġġerixxi l-iżvilupp ta’ linji gwida għat-traspożizzjoni fi ħdan il-kuntest tal-proċess ta’ 
konsultazzjoni.

- Permezz tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-Kummissjoni tistabbilixxi l-pjan tagħha li 
tippermetti li l-Istati Membri jkollhom sistemi ta’ tikkettjar individwali. Hija tirreferi għal 
possibiltà li tiżviluppa soluzzjonijiet ta’ tikkettjar innovattivi permezz tal-mekkaniżmu  
magħruf bħala “Bottom-Up Mechanism”. Madankollu, ir-rapporteur hija tal-opinjoni li s-
sistemi nazzjonali tat-tikkettjar iktar jistgħu jikkontribwixxu għal konfużjoni, nuqqas ta’ 
sigurtà ġuridika u għal iżjed distorsjoni fil-kompetizzjoni fis-suq intern. Għalhekk wieħed 
għandu jassumi li d-dikjarazzjonijiet obbligatorji tal-Istati Membri dwar it-tikkettjar, anki 
meta dawn jiġu ddikjarati b’mod ħieles, jaħdmu fil-fatt bl-istess mod. Minħabba l-fatt li l-
maġġoranza tal-impriżi tal-ikel ibigħu l-prodotti tagħhom f’iżjed minn Stat Membru wieħed 
fl-UE, dawn ikollhom jaħsbu għall-ippakkjar speċifiku għal kull każ, u full kollox għal ħażna 
adegwata. L-ispejjeż addizzjonali għal dan, biż-żieda ta’ miljuni ta’ euro, kienu se jkunu 
iebsin wisq għas-setturi żgħar u medji tal-ikel, u fl-aħħar mill-aħħar kien se jbatihom ukoll il-
konsumatur. Fl-aħħar mill-aħħar, huwa ċar li dan il-kunċett, bil-mod il-mod fil-futur, se 
jintroduċi żieda ta’ 27 sistema differenti ta’ tikkettjar, u dan juri l-assurdità tal-pjan.
Għalhekk, ir-rapporteur tixtieq li l-artikoli pertinenti jitneħħew. Minkejja dan kollu, ma 
jfissirx li dawk is-sistemi volontarji ta’ tikkettjar li diġà jeżistu fil-kummerċ u fost il-
produtturi tal-ikel se jiġu pprojbiti fil-futur. Hawnhekk japplika l-oppost: minbarra l-
informazzjoni obbligatorja, għandha tiġi permessa informazzjoni addizzjonali xi mkien ieħor 
fuq il-pakket, fejn il-konsumatur jista’ jsib repetizzjoni tal-istess informazzjoni jew 
informazzjoni ġdida. Naturalment dan kollu m’għandux jaffettwa l-ispejjeż tal-viżibilità u l-
leġġibiltà tad-dikjarazzjoni obbligatorja.
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- Skont l-opinjoni tar-rapporteur, informazzjoni eċċessiva fuq quddiem tal-pakkett tal-prodotti 
tal-ikel b’għadd kbir ta’ informazzjoni dwar il-valur enerġetiku, li kultant tintwera għal kull 
100 g jew 100 ml jew porzjon, jew tkun magħmula minn diversi dikjarazzjonijiet, kemm fi 
grammi kif ukoll f’persentaġġi ta’ konsum referenzjali fil-ġurnata għal popolazzjoni 
partikolari, tista’ twassal, wara kollox, li din l-informazzjoni tiġi injorata. Fl-aħħar nett, il-
konsumatur mhux talli jkolli l-pakkett tal-prodott għad-dispożizzjoni tiegħu fuq l-ixkaffar tal-
ħanut tal-merċa, iżda wkoll "batteriji" kompluti. Ladarba llum il-ġurnata l-maġġoranza tal-
konsumaturi huma iżjed interessata fil-valur enerġetiku tal-prodotti tal-ikel, l-informazzjoni 
obbligatorja għandha titniżżel f’kcal jew kj fuq il-ġenb tal-pakkett, u dan għandu jkun 
biżżejjed. Wieħed imbagħad jista’ jsir jaf minn liema ingredjenti ġej il-valur nutrittiv permezz 
tal-"kaxxa ż-żgħira tal-valur nutrittiv". F’każ li l-kummerċ u/jew l-industrija jsiru jafu b’iktar 
eżiġenzi min-naħa tal-utenti, wieħed jista’ jpoġġi iktar informazzjoni b’mod volontarju fuq 
quddiem tal-pakkett.

- Is-snajja’ tal-ikel, pereżempju ta’ furnar, dulċier, bejjiegħ tal-laħam, intrapriżi tar-restoranti 
eċċ., fil-parti l-kbira ma joffrux prodotti ppakkjati lesti għall-bejgħ jew il-konsum dirett.
Dawn il-prodotti normalment mhumiex standardizzati imma artiġjanali, u għalhekk ivarjaw 
fil-kompożizzjoni u anki fil-piż tal-prodott lest għall-bejgħ. Barra minn hekk, wieħed irid iqis 
li s-s-snajja tal-ikel biss jiggarantixxu l-preservazzjoni u l-varjetà tal-ispeċjalitajiet reġjonali 
fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk dawn iċ-ċirkostanzi għandhom jitqiesu fir-regolament attwali..
Il-proposta tal-Kummissjoni tissuġġerixxi li r-regolazzjoni tat-tikkettjar tal-ikel mhux 
ippakkjat bil-lest għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Istati Membri individwali: huma għandu 
jkollhom il-fakultà jiddeċiedu mhux biss dwar il-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni 
obbligatorja, iżda wkoll dwar l-eċċezzjonijiet skond il-ħtieġa. F’każ li l-Istati Membri ma 
jippjanaw l-ebda eċċezzjoni jew jittardjaw milli jagħmlu regoli speċjali, il-fornituri ta’ 
prodotti mhux ippakkjati bil-lest għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni kollha 
stipulata mir-regolament. Għal darba oħra, dan jista’ jwassal għal nuqqas ta’ ċertezza legali 
dwar id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi u jipperikola partikolarment l-eżistenza tad-ditti ż-żgħar.
Għal dawn id-ditti, bilkemm huwa possibbli li huma joffru dikjarazzjoni komprensiva ta’ 
valur nutrittiv. Għalhekk, ir-rapporteur hija tal-opinjoni li l-prodotti mhux ippakkjati bil-lest 
għandhom ikunu fil-biċċa l-kbira esklużi mir-regolament. B’rabta ma’ dan, ta’ min jinnota li 
eżenzjonijiet ta’ prodotti simili li jiġu ppakkjati waqt il-bejgħ, minn ċerta informazzoni dwar 
allerġiji, diġà jeżistu fir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-
nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel.

4. Konklużjoni

Ir-regolament preżenti għandu jistipula sistema ta’ tikkettjar tal-ikel valida madwar l-UE 
kollha, li tapplika – bi ftit eċċezzjonijiet – għall-prodotti kollha tal-impriżi tal-ikel, u għalhekk 
ma tkunx ristretta biss għal ċerti kategoriji ta’ ikel. Għandu jiġi enfasizzat li tali regolament 
ikun ta’ benefiċċju għall-konsumatur medju, jiġifieri għall-konsumatur edukat, informat u 
b’saħħtu, u għaċ-ċittadini nisa, bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jsofru minn xi allerġija tal-ikel, u ma 
japplikax għal gruppi speċjali ta’ pazjenti. It-tikkettjar obbligatorju tal-ikel għandu jkun ta’ 
għajnuna għaċ-ċittadin matur sabiex jasal għal deċiżjoni indipendenti, jiġifieri deċiżjoni li 
tkun konxja u speċifika.

Madankollu, dan il-għan ma jistax jintlaħaq permezz tal-proposta tal-Kummissjoni. Il-
preżentazzjoni proposta tad-dikjarazzjoni obbligatorja iżjed ixxaqleb lejn l-isfond edukattiv 
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tal-konsumatur milli lejn l-informazzjoni li għandha tingħatalu: il-Kummissjoni trid tara li l-
konsumaturi jkollhom ikel "bnin" permezz tat-tikkettjar tal-ikel. Ir-rekwiżiti tal-abbozz tal-
Kummissjoni huma pjuttost irrealistiċi. Il-pjan tal-armonizzazzjoni għall-benefiċċju tas-suq 
intern Ewropew se jkun immexxi mill-pjan li jippermetti d-dispożizzjonijiet speċjali 
nazzjonali, ad absurdum. Barra minn hekk, ta’ min wieħed jinnota u jaħseb dwar il-fatt li l-
Kummissjoni żviluppat din il-proposta għal regolament mingħajr ma stenniet li l-esperti 
xjentifiċi jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom. Barra minn hekk, huwa inkomprensibbli l-fatt li l-
abozz se jiġi ppreżentat fi żmien, meta għalkemm investigazzjoni xjentifika iżolata u selettiva 
hija disponibbli, bilkemm ingħata bidu għal studju estensiv li jkopri lill-Istati Membri kollha.

Ir-rapporteur tissuġġerixxi li l-kors tal-proposta tal-Kummissjoni jiġi korrett b’mod estensiv.
Hija tenfasizza l-fatt li d-dikjarazzjoni obbligatorja tat-tikkettjar tal-ikel tista’ tinkludi biss 
informazzjoni bażika fin-nuqqas ta’ għarfien komprensiv xjentifiku dwar il-konsegwenzi tal-
informazzjoni tal-ikel fuq l-imġiba tal-konsumatur. Barra minn hekk, il-leġiżlatur għandu 
jimpenja ruħu sabiex id-dikjarazzjoni obbligatorja tkun tidher b’mod li tkun tista’ tinqara u 
tinftiehem. Tali regolament biss jiggarantixxi biżżejjed flessibiltà, peress li fl-ekonomija tas-
suq, id-domanda tirregola l-provvista. F’każ li l-UE jkollha għad-dispożizzjoni tagħha 
informazzjoni dwar ix-xewqat u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi fil-futur, l-impriżi tal-ikel jistgħu 
jirreaġixxu fl-interess tagħhom stess b’mod mgħaġġel permezz ta’ informazzjoni addizzjonali 
volontarja.

Finalment, tajjeb li wieħed iżomm f’moħħu li t-tikkettjar tal-prodotti tal-ikel huwa wieħed 
biss mill-ħafna aspetti tal-informazzjoni dwar is-suġġett tan-nutrizzjoni għall-konsumatur.
Din is-sistema tista’ tikkumplimenta, iżda mhux tissostitwixxi, l-idea ċara tal-popolazzjoni 
dwar stil ta’ ħajja b’saħħitha, possibilment permezz ta’ kampanji u miżuri edukattivi fl-Istati 
Membri. U fl-aħħar nett, l-ebda liġi ma’ tista’ u m’għandha tneħħi r-responsabiltà taċ-ċittadini 
fis-soċjetajiet tagħha lejhom infushom u lanqas ir-responsabiltà tal-ġenituri lejn uliedhom.
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