
PA\760203MT.doc PE418.128v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2008/2220(INI)

19.12.2008

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

dwar l-iżgurar tal-kwalità tal-ikel - L-armonizzazzjoni jew ir-rikonoxximent 
reċiproku tal-istandards
(2008/2220(INI))

Rapporteur għal opinjoni: (*): Magor Imre Csibi

(*) Kumitat assoċjat - Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura



PE418.128v01-00 2/3 PA\760203MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\760203MT.doc 3/3 PE418.128v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. jenfasizza li s-sistemi ta' kwalità tal-ikel għandhom joffru garanzija għall-konsumaturi 
dwar il-ġenwinità tal-ingredjenti lokali u t-tekniki tal-produzzjoni; jikkunsidra għalhekk li 
dawn l-iskemi jeħtieġ ikunu implimentati b'kontrolli rinforzati u sistemi ta' rintraċċabilità;

2. jikkunsidra li huwa mixtieq li jkun hemm it-tikkettar tal-ingredjent/i ewlieni/ewlenin tal-
prodotti tal-ikel bil-post tal-oriġini jekk l-ingredjent ma jkunx ġej minn zona ta' 
"Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti" (PGI) jew minn "Denominazzjoni Protetta ta' 
Oriġini" (PDO);  l-ingredjent ewlieni għandu jkun interpretat bħala l-ingredjent li 
jikkostitwixxi aktar minn 50% tal-prodott tal-ikel; barra minhekk, jenfasizza li dawn l-
iskemi ta' tikkettar għandhom jintużaw fuq bażi volontarja;

3. jitlob li jkun hemm semplifikazzjoni ulterjuri tal-istandards tal-marketing billi jiġu 
kkjarifikati l-kriterji prinċipali li għandhom jiġu applikati; jitlob għall-iżvilupp ta' linji-
gwida UE fuq l-użu ta' termini ġenerali riżervati, bħalma huma "karbonju baxx" u 
"naturali", bl-iskop li jiġu evitati prattiki żvijjanti;

4. jenfasizza l-ħtieġa tal-promozzjoni ta' prodotti organiċi u tal-biedja bħala għajn ta' ikel ta' 
kwalità għolja u bħala katalist għall-ħarsien tal-ambjent u tal-benessri tal-annimali; jitlob 
li jkun hemm semplifikazzjoni tas-sistema ta' ċertifikazzjoni sabiex jiġi żviluppat aktar is-
suq tal-prodotti organiċi u li jiddaħħal, mingħajr aktar dewmien, logo UE tassattiv bħala 
mezz biex il-konsumaturi jsiru jafu dejjem aktar il-prodotti organiċi u jsiru 
jirrikonoxxuhom aktar;

5. jagħraf li l-konsumaturi għandhom talbiet dejjem akbar fuq il-kwalità tal-ikel u tal-
prodotti tal-ikel, mhux biss f'termini ta' sigurtà, imma wkoll f'termini ta' 
preokkupazzjonijiet etiċi, bħalma huma s-sostenibilità ambjentali, il-ħarsien tal-benessri 
tal-annimali u t-teknoloġiji tal-organiżmi ġenetikament immodifikati (GMO); jitlob lill-
Kummissjoni tagħti kriterji għall-inizjattivi ta' kwalità bħalma huma l-iskemi volontarji ta' 
tikkettar ta' prodotti li ma fihomx GMO li għandhom jagħtu lill-konsumaturi għażla ċara.
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