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IS-SIKUREZZA TAL-IKEL

L-implikazzjonijiet tal-politika Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel huma doppji: il-
protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u tal-interessi tal-konsumaturi, u l-iffavorizzar tal-
funzjonament tajjeb tas-suq uniku Ewropew. B’hekk, l-Unjoni Ewropea tara li jiġu stabbiliti
(u rispettati) regoli ta’ kontroll fl-oqsma tal-iġjene tal-prodotti tal-għalf u tal-ikel, tas-saħħa
tal-annimali, tas-saħħa tal-pjanti u tal-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-prodotti tal-ikel
minn sustanzi esterni. L-Unjoni tirregola wkoll it-tikkettar għall-prodotti tal-ikel u tal-għalf.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 43, 114, 168(4) u 169 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

L-ISFOND ĠENERALI

Wara serje ta’ kriżijiet tal-ikel tal-bnedmin u tal-għalf tal-annimali (eż it-tifqigħa tal-BSE u
l-biża’ mid-diossina), il-politika Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel għaddiet minn riforma
radikali fil-bidu tas-snin 2000. Ġie ddefinit l-approċċ "mill-farm sal-furketta", li jiggarantixxi
livell għoli ta’ sikurezza fl-istadji kollha tal-proċess tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni għall-
prodotti kollha tal-ikel introdotti fis-suq fi ħdan l-UE, kemm jekk huma prodotti fl-UE kif ukoll
jekk huma importati minn pajjizi terzi. Dan il-korp ta' leġiżlazzjoni jifforma sistema kumplessa
u integrata ta' regoli li jkopru l-konnessjonijiet kollha li jinsabu fil-katina tal-ikel.

IL-KISBIET

A. Il-leġiżlazzjoni ġenerali
Il-prinċipji ġenerali tal-leġiżlazzjoni attwali dwar l-ikel daħlu fis-seħħ fl-2002 (Regolament
(KE) Nru 178/2002). Dan ir-regolament qafas stabbilixxa wkoll l-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel (EFSA), inkarigata milli tivvaluta r-riskji kollha relatati mal-katina alimentari u
tagħti informazzjoni dwarhom. Ir-regolament jikkunsidra l-‘prinċipju tal-prekawzjoni’ (5.4.1),
jistabbilixxi approċċ tal-valutazzjoni tar-riskju, u jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali bl-għan
li jimponi traċċabilità tal-prodotti tal-ikel u l-għalf. Jistabbilixxi wkoll is-Sistema ta’ Twissija
Rapida għall-Ikel u l-Għalf (RASFF), li tippermetti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jaqsmu
l-informazzjoni malajr u jikkoordinaw ir-reazzjonijiet tagħhom għat-theddidiet kontra s-saħħa
kkawżati mill-ikel jew l-għalf.
B. L-iġjene tal-ikel
F'April 2014, bħala parti mill-approċċ "mill-farm sal-furketta", ġie adottat qafas leġiżlattiv ġdid
magħruf bħala l-Pakkett tal-Iġjene (ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti
tal-ikel, ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar l-iġjene għall-
ikel li ġej mill-annimali, u r-Regolament (KE) Nru 854/2004 li jistabbilixxi qafas Komunitarju
għall-kontrolli uffiċjali fuq il-prodotti li ġejjin mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-
bniedem, li jistabbilixxi wkoll regoli speċifiċi għal-laħam frisk, għall-molluski bivalvi, għall-
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ħalib u għall-prodotti tal-ħalib). Il-pakkett iqiegħed ir-responsabilità għall-iġjene tal-oġġetti tal-
ikel direttament fuq id-diversi atturi fil-katina tal-ikel permezz ta' sistema awtoregolatorja li
tuża l-metodu HACCP ("hazard analysis and critical control points" - "analiżi tar-riskju u punti
ta' kontroll kritiċi"), immonitorjata permezz ta' kontrolli uffiċjali li għandhom jitmexxew mill-
awtoritajiet kompetenti, kif stabbilit fir-Regolament Nru 854/2004 kif emendat mir-Regolament
Nru 882/2004.
C. Il-kontaminazzjoni tal-ikel
1. L-ikel sikur
Ir-Regolament (KEE) Nru 315/93 tal-Kunsill ġie adottat biex jiggarantixxi li l-ebda ikel li
jkun fih kwantitajiet inaċċettabbli ta’ kontaminanti ma jiġi introdott fis-suq. Il-limiti applikati
attwalment għall-kontaminanti ewlenin huma ffissati fir-Regolament (KE) Nru 1881/2006 tal-
Kummissjoni, li jiddetermina l-kontenuti massimi - soġġetti għal reviżjoni perjodika - għal ċerti
kontaminanti (fosthom in-nitrati, il-mikotossini, il-metalli tqal u d-diossini) fl-ikel.
2. Il-limiti massimi tar-residwi
Ir-residwi fl-ikel jistgħu joriġinaw fil-pestiċidi jew it-trattamenti mediċinali veterinarji
u l-prodotti bijoċidali użati. Ir-residwi tal-pestiċidi huma rregolati mir-Regolament
(KE) Nru 396/2005, li, filwaqt li jissostitwixxi atti leġiżlattivi preċedenti, jiffissa r-regoli għall-
prodotti agrikoli kollha. Il-limiti massimi tar-residwi u s-sustanzi rregolati huma aġġornati
perjodikament b'regoli speċifiċi tal-Kummissjoni. Safejn għandhom x’jaqsmu r-residwi fl-
annimali, is-sustanzi awtorizzati u l-limiti massimi tar-residwu korrispondenti tagħhom huma
msemmija fir-Regolament (KE) No 37/2010 dwar sustanzi farmakoloġikament attivi u l-
klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin
mill-annimali.
3. Il-kontaminazzjoni kkawżata minn materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel
Ir-regoli dwar il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel huma spjegati fir-Regolament (KE)
Nru 1935/2004. Dan ir-regolament qafas jistabbilixxi r-rekwiżiti ġenerali għall-materjali u
l-oġġetti kollha rilevanti; Għas-17 il-materjal u oġġett maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel
elenkati fl-Anness I tiegħu jistgħu jiġu adottati miżuri speċifiċi tal-UE li fihom dispożizzjonijiet
iktar dettaljati. Ir-Regolament (UE) 321/2011 daħħal restrizzjonijiet fuq il-Bisfenol A, li jintuża
fil-fliexken tal-plastik tat-tisqija tat-trabi. Erbgħa materjali biss bħalissa huma soġġetti għal
miżuri tal-UE speċifiċi. Għall-materjali l-oħra, l-Istati Membri jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet
nazzjonali. Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni bħalissa qiegħed iwettaq studju
biex jipprovdi deskrizzjoni komprensiva tas-sitwazzjoni attwali li tikkonċerna l-materjal li jiġi
f'kuntatt mal-ikel li għalihom m'hemm fis-seħħ l-ebda miżura speċifika fil-livell tal-UE.
D. It-tikkettar tal-prodotti tal-ikel
1. Il-leġislazzjoni dwar it-tikkettar tal-prodotti tal-ikel
Il-qafas ġuridiku li jikkonċerna l-ittikkettar tal-oġġetti tal-ikel huwa maħsub biex jiggarantixxi li
l-konsumaturi jkollhom aċċess għal informazzjoni kompleta dwar il-kontenut u l-kompożizzjoni
tal-prodotti bil-għan li jħarsu saħħithom u l-aħjar interessi tagħhom. Fit-13 ta' Diċembru 2014
daħal fis-seħħ regolament ġdid (ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011) li jgħaqqad żewġ
direttivi flimkien f'biċċa leġiżlazzjoni waħda. Dawn huma: Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/13/
KE dwar l-approsimazzjoni ta’ liġijiet ta’l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar,
preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel; u d-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KE dwar it-
tikkettar tan-nutrizzjoni għall-oġġetti tal-ikel kif emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni
2003/120/KE.
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In-novità prinċipali hija r-rekwiżit li l-produtturi jindikaw il-preżenza ta’ allerġeni fl-ikel mhux
ippakkjat, pereżempju fir-ristoranti jew fil-kafetteriji, l-oriġini tal-laħam mhux ipproċessat
(għal ċerti tipi ta’ laħam għajr il-laħam taċ-ċanga, li diġà għandu jiġi ttikkettat għall-oriġini),
u l-preżenza ta’, imitazzjoni tal-ikel, bħalma huma l-prodotti tal-ħaxix li jissostitwixxu l-
ġobon jew il-laħam. Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq l-
ikel ipproċessat ser jidħlu fis-seħħ fit-13 ta' Diċembru 2016. Ir-Regolament tal-Kummissjoni
(UE) Nru 1337/2013 jistabbilixxi l-modalitajiet li jirrikjedu (b'xi eċċezzjonijiet) l-inidikazzjoni
tal-post tat-trobbija u l-post tal-qatla tal-laħam frisk, imkessaħ jew iffriżat, ippakkjat minn
qabel, tal-majjal, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u tat-tjur. Ir-regoli l-ġodda ilhom applikabbli
mill-1 ta’ April 2015.
2. L-indikazzjonijiet dwar is-saħħa u n-nutrizzjoni, u l-ikel għal gruppi speċifiċi
Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 jiffissa regoli armonizzati fir-rigward tal-indikazzjonijiet
dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa li jsiru dwar il-prodotti tal-ikel. Id-Direttiva 2009/39/KE
tistabbilixxi qafas b’regoli ġenerali għall-"ikel dijetetiku”, bħalma hu l-ikel għat-trabi u għat-
tfal ta’ età żgħira, u tiddefinixxi rekwiżiti b’rabta mal-kompożizzjoni tagħhom, l-introduzzjoni
tagħhom fis-suq u t-tikkettar tagħhom, sabiex tiġi garantita s-sikurezza. F’Ġunju tal-2013, il-
Parlament adotta regolament ġdid dwar “Ikel għal Gruppi Speċifiċi” (FSG) (Regolament (UE)
609/2013), li jabolixxi l-kunċett ta’ kategorija wiesgħa ta’ ikel “dijetetiku” favur regoli għal
gruppi speċifiċi: ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala
sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż. Il-leġiżlazzjoni se tidħol fis-seħħ f'Lulju 2016.
E. L-addittivi u l-ħwawar tal-ikel
1. Pakkett dwar l-Aġenti għat-Titjib tal-Ikel (FIAP)
L-addittivi alimentari huma sustanzi li normalment ma jiġux ikkunsmati fl-istat oriġinali
tagħhom, iżda jiġu miżjuda b’mod intenzjonat mal-ikel biex iwettqu ċertu funzjonijiet
teknoloġiċi (pereżempju koloranti, doċifikanti jew preservattivi). Fl-2008, ġie adottat pakkett
leġiżlattiv ġdid ta’ erba’ regolamenti ((KE) Nru 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 u
1334/2008) li jikkonċerna l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni, il-kundizzjonijiet tal-użu u t-tikkettar
tal-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-ħwawar tal-ikel.
2. Is-supplementi tal-ikel u ż-żieda ta’ vitamini u minerali
Id-Direttiva 2002/46/KE tistabbilixxi regoli armonizzati għat-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel
u tintroduċi regoli speċifiċi dwar il-vitamini u l-minerali fis-supplimenti tal-ikel. Ir-Regolament
(KE) Nru 1925/2006 jarmonizza d-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Istati Membri għaż-żieda ta’
vitamini, minerali u ċertu sustanzi oħra mal-ikel.
F. Is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti
Ir-regolamentazzjoni Ewropea fiha dispożizzjonijiet ġenerali fil-qasam tal-monitoraġġ
(Direttiva 2003/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill), tan-notifika (Direttiva 82/894/
KEE tal-Kunsill) u t-trattament tal-mard infettiv u tal-vetturi tiegħu (Direttiva 92/119/KEE
tal-Kunsill). Il-qafas leġiżlattiv attwali għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali ġie stabbilit
permezz tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata
l-verifika tar-rispett tal-liġi dwar l-ikel u l-għalf u tar-regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq
tal-annimali.
F’Mejju 2013, il-Kummissjoni ppreżentat pakkett leġiżlattiv ġdid li jinkludi proposti dwar is-
saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti, il-materjal riproduttiv tal-pjanti u l-kontrolli uffiċjali.
Il-pakkett jipprovdi approċċ għall-protezzjoni tas-saħħa iktar ibbażat fuq ir-riskju, bl-iskop li
jżid l-effiċjenza tal-kontrolli uffiċjali biex kemm jista’ jkun jiġu evitati l-kriżijiet tal-ikel u l-
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każijiet ta' frodi tal-ikel. Il-Liġi dwar is-saħħa tal-annimali l-ġdida tal-UE (Regolament (UE)
Nru 2016/429 dwar il-mard trasmissibbli) ġiet adottata f’Marzu 2016. Ir-reġim fitosanitarju l-
ġdid mistenni li jkun daħal fis-seħħ sa tmiem l-2016, filwaqt li r-regolament il-ġdid dwar il-
kontrolli uffiċjali għadu qed jiġi nnegozjat.
G. Il-leġiżlazzjoni dwar l-għalf u t-tikkettar tal-għalf.
Ir-Regolament (KE) Nru 183/2005 jirregola l-iġjene tal-għalf. Adottat f’Lulju 2009, ir-
Regolament (KE) Nru 767/2009 jiġbor fih parti kbira tal-leġiżlazzjoni dwar it-tikkettar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-għalf. Id-Direttiva 2002/32/KE dwar is-sustanzi mhux mixtieqa fl-
għalf tal-annimali tinkludi l-livelli massimi tal-metalli tqal f'dawn is-sustanzi u tipprojbixxi d-
dilwizzjoni ta’ materjali tal-għalf ikkontaminati. Id-Direttiva 2002/70/KE tistabbilixxi rekwiżiti
għad-determinazzjoni tal-livelli tad-diossini u tal-PCBs simili għad-diossini fl-għalf. Kemm
il-mediċini veterinarji (li huma rregolati, b’mod partikolari, mid-Direttiva 2001/82/KE u r-
Regolament (KE) Nru 726/2004) u kemm l-għalf medikat (id-Direttiva 90/167/KEE) bħalissa
qed jiġu riveduti.
H. L-ikel ġdid
Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 kien jistipula li l-ikel ġdid (jiġifieri dak li l-użu tiegħu ma kienx
mifrux sew qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu) għandu jkun soġġett għal valutazzjoni tas-sikurezza
qabel ma jiġi introdott fis-suq fl-Unjoni. Minn dak iż-żmien, dan ir-Regolament ġie mdaħħal fir-
Regolament (KE) Nru 1852/2001. Fl-2008, il-Kummissjoni ppreżentat proposta biex taġġorna
l-leġiżlazzjoni dwar ikel ġdid, iżda minħabba nuqqas ta’ qbil bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar
kif għandu jiġi rregolat l-ikel minn annimali kklonati, l-ebda leġiżlazzjoni ġdida ma daħlet
fis-seħħ. F’Diċembru 2013, il-Kummissjoni ppreżentat proposta ġdida. Fl-2015, il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill fl-aħħar laħqu ftehim u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283, ġdid, daħal fis-
seħħ fil-31 ta’ Diċembru 2015. Sakemm tidħol fis-seħħ leġiżlazzjoni speċifika dwar l-ikel minn
annimali kklonati, l-ikel ta’ dan it-tip jaqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament
u għandu għalhekk jiġi ttikkettat kif xieraq.
I. L-organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM)
OĠM huwa “organiżmu, bl-eċċezzjoni tal-bnedmin, li fih il-materjal ġenetiku jkun inbidel
b’mod li ma jseħħx b’mod naturali bit-tgħammir u/jew b’rikombinazzjoni naturali”. Id-Direttiva
2001/18/KE dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament
tirregola l-kultivazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom u, flimkien mar-Regolamenti (KE)
Nru 1829/2003 u (KE) Nru 1830/2003, tiddefinixxi l-qafas regolatorju tal-Unjoni (inkluż
it-tikkettar mandatarju tal-ikel magħmul minn OĠM jew li fih OĠM) f’dan il-qasam. Bl-
awtorizzazzjoni tal-kultivazzjoni tal-patata Amflora f’Marzu 2010, il-Kummissjoni temmet il-
moratorju fuq il-kultivazzjoni ġdida tal-OĠM li kien ilu fis-seħħ sa mill-1998. F'Jannar 2015,
ġiet adottata leġiżlazzjoni ġdida (Direttiva (UE) 2015/412), li temenda d-Direttiva 2001/18/
KE, biex tippermetti lill-Istati Membri jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' għelejjel
li jkun fihom organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) fuq it-territorju tagħhom stess, anke
jekk dan huwa permess fil-livell tal-UE. Il-leġiżlazzjoni oriġinarjament tressqet fl-2010 iżda
mbagħad waqfet milli tipprogressa għal erba' snin minħabba nuqqas ta' ftehim bejn l-Istati
Membri favur l-OĠM u l-Istati Membri kontra. F'April 2015, il-Kummissjoni pproponiet
leġiżlazzjoni kumplementarja li temenda r-Regolament (KE) 1829/2003 fir-rigward tal-
possibilità li l-Istati Membri jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta' ikel u għalf ġenetikament
modifikat fuq it-territorju tagħhom stess. Il-proposta ġiet miċħuda mill-Parlament f’Ottubru
2015, minħabba, inter alia, in-nuqqas ta’ valutazzjoni tal-impatt, il-kwistjoni tal-kompatibilità
tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri mas-suq intern u mar-regoli tad-WTO, kif ukoll il-
prattikabilità tal-proposta. Il-Kunsill għadu ma ħa l-ebda deċiżjoni formali.
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IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

B’reazzjoni għall-kriżijiet bħal dik tat-tifqigħa tal-BSE fl-1996 jew tal-marda tal-ilsien u d-
dwiefer fl-2002, ġew stabbiliti kumitati temporanji biex jindagaw dwar l-allegati punti dgħajfa
fl-implimentazzjoni tad-dritt Komunitarju. Il-Parlament huwa partikolarment viġilanti fir-
rigward tat-theddid lis-saħħa tal-konsumatur relatat mal-annimali kklonati u n-nanomaterjali.
Bil-għan li tiġi żgurata aktar trasparenza tul il-katina alimentari kollha kemm hi u biex
il-konsumaturi Ewropej ikunu infurmati aħjar, il-Parlament, f’riżoluzzjoni adottata f’Mejju
2016[1], tenna t-talba tiegħu lill-Kummissjoni — kif diġà espressa fil-passat[2] — biex
tippreżenta proposti leġislattivi għall-indikazzjoni mandatarja tal-oriġini, b’mod partikolari, tal-
laħam użat bħala ingredjent f’ikel ipproċessat. Dan għandu wkoll jerġa' jirbaħ il-fiduċja tal-
konsumaturi wara l-iskandlu tal-laħam taż-żiemel fl-2013 u każijiet oħra ta' frodi tal-ikel.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Mejju 2016 dwar l-indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż ta' oriġini jew
tal-post ta' provenjenza għal ċerti prodotti tal-ikel, Testi adottati, P8_TA(2016)0225
[2]Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar it-tikkettar tal-pajjiż ta’ oriġini għal-laħam fl-ikel
ipproċessat, Testi adottati, P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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