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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:

– billi fl-Ewropa inġenerali t-telf tal-ikel fl-istadji tal-produzzjoni, ta' wara l-ħsad u tal-
ipproċessar u l-ħela tal-ikel matul l-istadji tal-bejgħ bl-imnut u tal-konsum jammonata 
għal 280kg fis-sena għal kull persuna 1 li ħafna minnu jispiċċa f'miżbliet jew f'inċineraturi, 
fejn jiġu ġġenerati kwatitajiet kbar ta' gassijiet b'effett ta' serra (GHG) (il-metanu) matul 
il-proċessi tat-tħassir u tal-kombustjoni;

– billi fl-Ewropa u fl-Amerika tat-Tramuntana l-ħela tal-ikel hija marbuta fil-biċċa l-kbira 
tagħha mal-istadju tal-bejgħ bl-imnut u tal-konsum, għall-kuntrarju tad-dinja li qed 
tiżviluppa, fejn il-produzzjoni, il-ħsad, l-ipproċessar u t-trasport huma l-istadji li 
jippreżentaw l-problemi prinċipali;

1. Jinsab konvint li l-prevenzjoni tat-telf tal-ikel għandha tkun il-prijorità fuq quddiem nett 
fil-politika tal-UE dwar l-iskart bijoloġiku, kemm minn aspett etiku kif ukoll minn 
perspettiva ambjentali;

2. Huwa konxju li sa ċertu punt it-telf u l-ħela tal-ikel huma fenomeni inevitabbli li, ladarba 
jkunu ġraw darba, għandhom jiġu indirizzati bl-aħjar mezzi disponibbli għalina u li 
jeħtieġu investimenti mhux biss fit-teknoloġija iżda wkoll fl-imġiba tagħna, bl-għan li jiġi 
evitat l-għażliet l-anqas mixtieqa, jiġifieri l-ħolqien tal-miżbliet u l-inċinerazzjoni tal-
iskart;

3. Huwa konxju tal-fatt li fl-Ewropa, fejn il-biċċa l-kbira tal-iskart tal-ikel tiġi ġġenerata fl-
livelli tal-bejgħ bl-imnut u tal-konsum, ftit li xejn hemm skop għal regolamentazzjoni u 
leġiżlazzjoni biex titjieb is-sitwazzjoni u li l-benefiċċju prinċipali għandu jitnissel minn 
skambju tal-aħjar prassi, rutini mtejba fit-trattament tal-ikel u bidla fl-imġiba min-naħa 
tal-kumpaniji u l-individwi; għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jsostnu l-kampanji mmirati lejn dawn l-għanijiet; 

4. Huwa tal-opinjoni li "rekwiżiti ta' kwalità" eċċessivi (sew jekk huma imponuti minn 
leġiżlazzjoni nazzjonali jew Ewropea u sew jekk imponuti minn regoli interni tal-
kumpaniji) huma l-bażi ta' ħafna rimi bla bżonn, li jżidu l-ammont ta' ikel li jinħela;

5. Jirreferi għar-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2010 dwar il-Green Paper tal-
Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal-iskart bijoloġiku fl-Unjoni Ewropea2 , b'mod partikolari 
l-paragrafi 1 sa 4 tiegħu, li fihom l-Parlament Ewropew ħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tippreżenta proposta leġiżlattiva speċifika dwar it-trattament tal-iskart bijoloġiku, li minnu 
l-iskart tal-ikel jagħmel biss parti;

6. Huwa tal-fehma li l-inċinerazzjoni tista' tiġi aċċettata biss jekk hija marbuta mal-irkupru 

                                               
1 Telf u Ħela tal-Ikel Globali, FAO, Ruma 2011 , p. 5, Ċifra 2.
2 Testi adottati, P7_TA (2010)0264
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tal-enerġija u tipprevjeni l-produzzjoni ta' emissjonijiet GHG.

7. Jitlob lill-Istati Membri jsostnu produzzjoni lokali sostenibbli u l-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti biex b'hekk tiġi evitata loġistika fit-tul u xi drabi kkumplikata u jitnaqqsu l-
emmissjonijiet tal-karbonju;


