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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-

Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Iqis li huwa essenzjali li jiġi żgurat li d-dritt Ewropew tal-kompetizzjoni jqis il-

karatteristiċi speċifiċi tal-agrikoltura u jservi l-benessri tal-produtturi kif ukoll tal-

konsumaturi, li għandhom rwol importanti fil-katina ta' provvista; jemmen li d-dritt 

Ewropew tal-kompetizzjoni għandu joħloq il-kundizzjonijiet għal suq iktar effiċjenti li 

jippermetti lill-konsumaturi jibbenefikaw minn firxa wiesgħa ta' prodotti ta' kwalità bi 

prezzijiet kompetittivi, filwaqt li jiżgura li l-produtturi primarji jkollhom inċentiv biex 

jinvestu u jinnovaw mingħajr ma jiġu mġiegħla joħorġu mis-suq minn prattiki 

kummerċjali inġusti (PKI); 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tapplika d-dritt Ewropew tal-kompetizzjoni b'mod rigoruż 

f'każijiet fejn il-PKI jistgħu jiġu penalizzati; huwa tal-fehma, madankollu, li d-

dispożizzjonijiet statutorji u r-regoli eżistenti mhumiex applikabbli fil-biċċa l-kbira tal-

każijiet li jinvolvu PKI; iqis, barra minn hekk, li l-leġiżlazzjoni tal-antitrust waħedha 

mhijiex biżżejjed sabiex jiġu solvuti l-PKI, peress li r-rekwiżiti tekniċi għal "pożizzjoni 

dominanti" rari li jkunu ssodisfati, anki jekk il-bejjiegħa bl-imnut jistgħu, fil-prattika, 

ikollhom pożizzjoni dominanti f'sitwazzjoni speċifika tas-suq; 

3. Jinnota li l-PKI fil-katina tal-provvista tal-ikel jieħdu għadd ta' forom, inklużi:  

– tibdiliet unilaterali jew retroattivi fil-kuntratti;  

– ħlasijiet fissi li l-kumpaniji jimponu fuq il-fornituri bħala rekwiżit għall-inklużjoni 

f'lista tal-fornituri ("ħallas biex tibqa'"),  

– ħlasijiet magħmula sa 120 ġurnata tard, ferm aktar mil-limitu ta' 60 ġurnata ("inħallsek 

aktar tard"),  

– skonti arbitrarji li l-impriżi l-kbar jagħtu lilhom infushom talli jħallsu kmieni jew fil-

ħin,  

– skontar retrospettiv fuq flus pendenti dovuti lil fornitur,  

– bejjiegħa bl-imnut li jġiegħlu lill-fornituri jużaw ċerti produtturi tal-imballaġġ terzi li 

jagħmlu ħlasijiet lis-supermarkets għan-negozju li jirċievu; 

4. Jirrikonoxxi li l-PKI jirriżultaw primarjament mill-iżbilanċi tad-dħul u tal-poter fil-katina 

tal-provvista tal-ikel u li jridu jiġu indirizzati b'mod urġenti bil-għan li tittejjeb is-

sitwazzjoni għall-bdiewa fis-settur tal-ikel; jinnota li l-bejgħ bi prezz iktar baxx mill-kost 

tal-produzzjoni u l-abbuż gravi tal-użu ta' prodotti tal-ikel agrikoli bażiċi bħalma huma l-

ħalib, il-frott u l-ħaxix bħala "loss leaders" mill-bejjiegħa bl-imnut kbar jheddu s-

sostenibbiltà fit-tul tal-produzzjoni Ewropea ta' tali oġġetti; jirrikonoxxi li hemm 

konċentrazzjoni tas-suq partikolarment qawwija fil-kummerċ tal-ikel f'għadd ta' Stati 

Membri; jilqa' l-isforzi, bħalma hi l-Inizjattiva Tierwohl fil-Ġermanja, li għandhom il-

għan li jgħinu lill-bdiewa jikkompetu fuq il-bażi tal-merti tal-prodotti tagħhom; 

5. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-PKI għandhom konsegwenzi negattivi serji għall-bdiewa, 

bħalma huma profitti aktar baxxi, spejjeż aktar għolja milli jkunu ġew stmati, produzzjoni 

żejda tal-ikel u ħela tal-ikel, u diffikultajiet ta' ppjanar finanzjarju; jenfasizza li dawn il-
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prattiki għandhom ukoll effetti ta' ħsara fuq il-funzjonament tas-suq uniku u jistgħu 

joħonqu l-investiment u jwasslu għal inqas innovazzjoni tal-prodotti u tnaqqis fil-kwalità 

u l-varjetà tal-prodotti; jenfasizza li tali konsegwenzi negattivi fl-aħħar mill-aħħar inaqqsu 

l-għażla tal-konsumatur; 

6. Jinnota li mill-2009 'l hawn il-Parlament adotta ħames riżoluzzjonijiet dwar il-problemi 

fil-katina tal-bejgħ bl-imnut tal-UE, inklużi tlieta speċifikament fuq l-iżbilanċi u l-abbużi 

fi ħdan il-katina tal-provvista tal-ikel; jinnota wkoll li matul l-istess perjodu l-

Kummissjoni ħarġet tliet komunikazzjonijiet u Green Paper u kkummissjonat żewġ 

rapporti finali dwar suġġetti simili; jiddikjara, għalhekk, li jekk se ssir saħansitra aktar 

analiżi dwar l-istat tal-katina tal-provvista tal-ikel dan sempliċement se jipposponi l-ħtieġa 

urġenti ta' azzjoni maħsuba biex il-bdiewa jiġu megħjuna jiġġieldu l-prattiki kummerċjali 

inġusti; 

7. Jemmen li fehim komuni tal-PKI jkun ta' benefiċċju, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tfassal lista miftuħa tal-PKI li huma pprojbiti fil-livell tal-UE; jenfasizza l-assenza ta' 

regoli tal-UE għall-ġlieda kontra l-PKI bejn l-operaturi fil-katina tal-ikel; 

8. Iħeġġeġ lill-partijiet kollha fil-katina tal-provvista tal-ikel jikkunsidraw kuntratti standard 

u wkoll kuntratti ta' ġenerazzjoni ġdida li permezz tagħhom ir-riskji u l-benefiċċji jiġu 

kondiviżi; 

9. Jinnota li, filwaqt li l-prodotti privati mmarkati bil-marka proprja jistgħu jġibu valur 

miżjud, għażla u prodotti ta' "kummerċ ġust" lill-konsumaturi, jistgħu jagħtu lill-bejjiegħa 

bl-imnut pożizzjoni inġusta u antikompetittiva li biha huma jsiru kemm il-klijent kif ukoll 

il-kompetitur; jinsisti li l-kwistjoni tal-marki proprji privati teħtieġ attenzjoni partikolari 

mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, u jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 

indirizzati l-konsegwenzi fit-tul potenzjali għall-katina tal-provvista tal-ikel u l-pożizzjoni 

tal-bdiewa fi ħdanha; 

10. Jirrikonoxxi li r-riforma tal-politika agrikola komuni (PAK) u l-organizzazzjoni tas-suq 

komuni uniku ġdida introduċew għadd ta' miżuri mmirati lejn l-indirizzar tad-diskrepanza 

fis-setgħa tan-negozjar fost il-bdiewa, il-kummerċ bl-imnut, il-kummerċ bl-ingrossa u l-

SMEs fil-katina tal-provvista tal-ikel permezz ta' appoġġ, b'mod partikolari, lill-

istabbiliment u l-espansjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (OP); jenfasizza l-

importanza ta' din il-kooperazzjoni min-naħa tal-provvista; 

11. Jinnota li r-Regolament (UE) Nru 1308/2013, li jiddisponi għall-istabbiliment ta' 

organizzazzjonijiet tal-produtturi, huwa appoġġjat minn inċentivi finanzjarji taħt it-tieni 

pilastru tal-PAK; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-qafas ġuridiku jestendi l-ambitu għan-

negozjar kollettiv (f'ċerti setturi) u l-kuntratti ta' konsenja (fis-setturi kollha) għall-

organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi 

(AOP) u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali, u jintroduċi wkoll eżenzjonijiet 

temporanji minn ċerti regoli tal-kompetizzjoni f'perijodi ta' żbilanċ serju ħafna fis-suq, 

soġġetti għal salvagwardji; 

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi bil-qawwa dan l-approċċ sabiex tqawwi s-setgħa 

ta' negozjar tal-produttur primarju u tinkoraġġixxi lill-produtturi jingħaqdu ma' OP u 

AOP; jenfasizza, b'mod partikolari, il-vulnerabbiltà tal-bdiewa żgħar u ta' dawk li joperaw 

bħala familja, li għandhom il-potenzjal li joħolqu u jappoġġjaw l-impjiegi f'reġjuni iżolati, 
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remoti u muntanjużi; 

13. Huwa tal-fehma li t-tisħiħ u l-istabbiliment tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi 

għandhom jimxu id f'id mat-tisħiħ tas-setgħa ta' negozjar tal-bdiewa fil-katina tal-ikel, 

partikolarment billi jingħatalhom id-dritt li l-kuntratti tagħhom jiġu nnegozjati b'mod 

kollettiv; 

14. Jitlob li jkun hemm aktar trasparenza u għoti ta' informazzjoni fi ħdan il-katina tal-

provvista u għat-tisħiħ tal-korpi u l-għodod ta' informazzjoni tas-suq bħalma huma l-

Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Prezzijiet tal-Ikel u l-Osservatorju tas-Suq tal-

Ħalib, bil-għan li l-bdiewa u l-OP jigħataw data tas-suq preċiża u f'waqtha; 

15. Huwa tal-fehma li l-prezzijiet tul il-katina kollha tal-provvista tal-ikel għandhom jirriflettu 

aħjar il-valur miżjud mill-produtturi primarji; jappella, għalhekk, biex il-proċess ta' 

formazzjoni tal-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut ikun trasparenti kemm jista' jkun; 

16. Jirrimarka li l-bdiewa f'għadd ta' Stati Membri kisbu pożizzjoni b'saħħitha fil-katina tal-

provvista tal-ikel permezz tat-twaqqif ta' kooperattivi li jiżguraw li l-valur miżjud fl-

istadju tal-ipproċessar jingħadda lura lill-bdiewa, u jikkunsidra li huwa kruċjali li dawn il-

kooperattivi ma jiġux mgħobbija bi spejjeż żejda bħala riżultat ta' burokrazija obbligatorja 

u għalja; 

17. Iħeġġeġ lill-produtturi u lill-proċessuri jaħdmu flimkien biex jinvestu fl-innovazzjoni u 

jżidu l-valur miżjud tal-prodotti tagħhom; 

18. Jinsab konvint li s-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar il-prodotti agrikoli hija 

fundamentali biex jiġu indirizzati l-problemi li jirriżultaw mill-iżbilanċi fil-katina tal-

provvista tal-ikel, inklużi l-PKI; jistieden lill-partijiet ikkonċernati kollha involuti fil-

ġestjoni tal-katina tal-provvista tal-ikel isaħħu t-trasparenza fil-katina tal-provvista tal-ikel 

kollha kemm hi u jżidu l-informazzjoni għall-konsumaturi permezz ta' aktar skemi ta' 

tikkettar xieraq u ta' ċertifikazzjoni tal-prodotti sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu 

jagħmlu għażliet kompletament infurmati dwar il-prodotti disponibbli u jaġixxu skont din 

l-informazzjoni; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tippromwovi 

inizjattivi li permezz tagħhom il-konsumaturi jkunu jistgħu jiġu mwissija dwar ir-riskji 

tad-dumping tal-prezzijiet għall-produtturi primarji, u jappoġġja espressament il-kampanji 

ta' sensibilizzazzjoni għal dan il-għan fl-iskejjel u fl-istabbilimenti tat-taħriġ; 

20. Jirrikonoxxi li, filwaqt li inizjattivi purament volontarja huma tassew importanti u utli 

biex jiġu identifikati kwistjonijiet ta' tħassib, m'humiex adegwati biex jeliminaw il-"fattur 

tal-biża'" fil-katina tal-provvista, peress li għandhom żvantaġġi maġġuri bħalma huma l-

ambitu wiesa' għan-nonparteċipazzjoni, il-kunflitti ta' interessi, il-mekkaniżmi ta' 

soluzzjoni tat-tilwim li jonqsu milli jirriflettu l-"fattur tal-biża'" tal-fornitur, in-nuqqas ta' 

penali ġenwini għan-nuqqas ta' konformità, u ftit jew xejn parteċipazzjoni mill-

awtoritajiet kompetenti; 

21. Ifakkar lill-Kummissjoni li, f'Diċembru 2013, il-Parlament adotta rapport fuq inizjattiva 

proprja li jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-possibilità ta' infurzar indipendenti bil-

għan li jiġi indirizzat il-"fattur tal-biża'" fost il-produtturi primarji; iħeġġeġ lill-
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Kummissjoni tikkunsidra dan fir-rapport tagħha; 

22. Huwa tal-fehma li l-organizzazzjonijiet professjonali jistgħu jaġixxu bħala pjattaforma 

għall-produtturi primarji, u b'hekk jippermettulhom iressqu ilmenti lil awtorità kompetenti 

dwar allegazzjonijiet ta' PKI mingħajr biża’; 

23. Jitlob li l-proċeduri fi ħdan il-korpi tal-infurzar jippermettu lill-produtturi primarji 

jilmentaw b'mod kunfidenzjali, filwaqt li jippermettu wkoll lill-entitajiet tal-infurzar 

iwettqu investigazzjonijiet fuq l-inizjattiva tagħhom stess; jinsisti li tali korpi tal-infurzar 

għandhom ikunu jistgħu jimponu firxa xierqa ta' sanzjonijiet għall-ksur tar-regolamenti 

dwar il-PKI; 

24. Jesprimi d-dubju tiegħu fuq l-appoġġ kostanti tal-Kummissjoni għall-Inizjattiva tal-Katina 

tal-Provvista (IKP), minħabba l-limitazzjonijiet tagħha; itenni li l-bdiewa qed joqogħdu 

lura milli jipparteċipaw minħabba nuqqas ta' fiduċja, restrizzjonijiet fuq l-ilmenti anonimi, 

nuqqas ta' setgħa statutorja, l-inabbiltà li jiġu applikati sanzjonijiet sinifikanti, in-nuqqas 

ta' mekkaniżmi adegwati biex jiġu miġġielda l-PKI dokumentati sew u t-tħassib dwar l-

iżbilanċi fin-natura tal-mekkaniżmi ta' infurzar, li ma ġewx ikkunsidrati b'mod adegwat; 

jiddispjaċih li l-Kummissjoni ssibha bi tqila tinnegozja dwar il-kwistjonijiet tal-anonimità 

u tas-sanzjonijiet; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-IKP f'termini ta' effikaċja, b'kont meħud tat-tħassib 

iċċitat mill-komunità tal-biedja; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevita li tivvaluta l-inizjattiva 

volontarja purament fuq il-bażi tal-għadd ta' parteċipanti rreġistrati; 

26. Jistieden lill-partijiet ikkonċernati relevanti jiffaċilitaw l-inkorporazzjoni tal-

organizzazzjonijiet tal-bdiewa (inklużi l-OP u l-AOP) fi ħdan l-ambitu tal-korpi nazzjonali 

tal-infurzar li jirregolaw il-katina tal-provvista tal-ikel, primarjament billi jiżguraw l-

anonimità tal-ilmenti u reġim effettiv ta' sanzjonijiet; 

27. Ifakkar fir-rikonoxximent min-naħa tal-Kummissjoni li l-"forum shopping" jippreżenta 

theddida għall-funzjonament tas-suq uniku u huwa ta' detriment għall-interessi tal-

produtturi primarji; jemmen li interpretazzjoni komuni tar-regoli ta' prattika tajba adottata 

fl-2011 hija fattur vitali biex tingħeleb din il-problema, flimkien mal-applikazzjoni 

uniformi ta' dawk ir-regoli u kooperazzjoni akbar bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati 

Membri; 

28. Jinnota li għadd ta' Stati Membri introduċew kodiċijiet volontarji u miżuri leġiżlattivi 

mmirati lejn it-titjib tal-funzjonament tal-katina ta' provvista; jinnota l-eżistenza tal-

Groceries Code Adjudicator (Ġudikant tal-Kodiċijiet tal-Prodotti tal-Merċa) fir-Renju 

Unit, il-każ tal-Portugall, l-Kummissarju tal-Katina tal-Provvista Alimentari fi Franza, il-

liġi Spanjola u l-inizjattiva attwali li tinvolvi konsultazzjoni bejn il-partijiet fil-Belġju; 

jisħaq fuq l-importanza tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-iskambju tal-

aħjar prattika fil-livell tal-UE; jistieden lill-Istati Membri jinfurzaw il-miżuri meħuda fil-

leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom; 

29. Huwa tal-fehma li regolaturi nazzjonali indipendenti għas-settur tal-ikel jistgħu jkunu 

miżura effettiva għall-ġlieda kontra prattiki kummerċjali inġusti, peress li dawn joħolqu 

trasparenza akbar tul il-katina tal-valur u jippermettu li jsiru kontrolli ex-ante bil-għan li 

jipproteġu kontra l-abbużi ta' pożizzjoni dominanti fis-suq; jistieden lill-Kummissjoni, 
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f'dan il-kuntest, tikkunsidra wkoll il-possibilità li jiġi stabbilit regolatur Ewropew li jkun 

jista' jassumi rwol ta' koordinament; 

30. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta dawn l-isforzi nazzjonali bħala mudelli potenzjali 

għall-adattament, filwaqt li tqis il-problemi speċifiċi għas-settur li wieħed jiltaqa' 

magħhom u l-kundizzjonijiet tas-suq nazzjonali u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali; 

31. Jemmen li leġiżlazzjoni qafas fil-livell tal-UE hija meħtieġa bil-għan li jiġu indirizzati 

b'mod determinat il-PKI u jiġi żgurat li l-bdiewa u l-konsumaturi Ewropej jkollhom l-

opportunità li jibbenefikaw minn kundizzjonijiet ġusti tax-xiri u tal-bejgħ; 

32. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq proposta għal leġiżlazzjoni qafas tal-UE meta jkun il-

waqt, bil-ħsieb li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fi ħdan is-suq 

uniku; 

33. Isostni li tali leġiżlazzjoni, li tagħti lill-produtturi primarji ċ-ċertezza ġuridika meħtieġa 

biex jindirizzaw il-proeokkupazzjonijiet tagħhom, flimkien ma' miżuri li jżidu s-setgħa 

tan-negozjar tal-bdiewa, hija meħtieġa biex tikkumplementa l-IKP u tipproteġi lil dawk il-

partijiet ikkonċernati li diġà huma impenjati bis-sħiħ magħha, filwaqt li tiżgura li l-PKI 

jinqerdu għalkollox mill-katina tal-provvista tal-ikel; 

34. Jitlob leġiżlazzjoni qafas li tipproteġi lill-fornituri tal-ikel kollha, ikunu fejn ikunu 

lokalizzati, inkluż f'pajjiżi terzi; 

35. Jirrimarka li din il-leġiżlazzjoni qafas Ewropea m'għandhiex tbaxxi l-livell ta' protezzjoni 

fil-pajjiżi li adottaw leġiżlazzjoni nazzjonali biex jikkumbattu l-PKI ta' bejn in-negozji.  
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García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, 

James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Jordi 

Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam 

Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Maria Heubuch, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, 

Alyn Smith, Estefanía Torres Martínez 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Daniel Dalton, Nils Torvalds 

 
 


