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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-importanza li l-konsumaturi jkunu jafu mnejn jiġi l-ikel li jixtru; jilqa’, 
għalhekk, l-atti ta’ implimentazzjoni imminenti tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tat-
tikkettar tal-oriġini fuq bażi volontarja għall-ingredjenti tal-ikel kollha; jistieden lill-
operaturi fis-settur tal-ikel biex jieħdu l-inizjattiva f’dan ir-rigward billi jipprovdu għal 
sistemi effiċjenti ta’ traċċabilità u billi jiżguraw it-trasparenza permezz ta’ informazzjoni 
preċiża pprovduta fuq il-prodotti tagħhom;

2. Jilqa’ l-att ta’ implimentazzjoni li jmiss tal-Kummissjoni dwar it-tikkettar tal-oriġini tal-
laħam kollu u valutazzjoni tal-impatt dwar it-tikkettar tal-oriġini għal laħam użat bħala 
ingredjent tal-ikel; huwa mħasseb, madankolli, li leġiżlazzjoni ulterjuri f’dan il-qasam taf 
twassal għal spejjeż ogħla għall-SMEs u l-konsumaturi;

3. Jenfasizza l-bżonn li terġa’ tinkiseb il-fiduċja tal-konsumaturi f’suq uniku għall-ikel; 
jinnota li t-triq ’il quddiem tikkonsisti f’awtoregolamentazzjoni, leġiżlazzjoni aħjar u 
attivitajiet ta’ kontroll effiċjenti, u mhux f’iktar leġiżlazzjoni; 

4. Jikkunsidra li r-referenza għal prattiki ta' frodi fil-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel1 hija 
inadegwata u tħalli barra frodi li ma joħloqx riskju fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel jew 
tas-saħħa pubblika; jistieden lill-Kummissjoni biex  tipprovdi definizzjoni ta’ frodi li 
tinkludi l-qligħ finanzjarju u l-intenzjoni ta’ prattiki ta’ frodi;

5.
Jilqa’ l-fatt li l-eżami tal-Kummissjoni dwar kontrolli uffiċjali jipprovdi għal diżinċentiv 

ekonomiku għall-frodi;
 jenfasizza, madankollu, li l-penali applikati attwalment fis-settur tal-ikel mhumiex xierqa 

biex jiġi evitat il-frodi; iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex 
jintroduċu sanzjonijiet iktar b’saħħithom u iktar dissważivi;

6. Huwa mħasseb minħabba li l-l-każijiet ta’ frodi rari jwasslu għal azzjonijiet legali; 
jenfasizza l-ħtieġa ta’ kooperazzjoni mtejba bejn l-awtoritajiet pubbliċi rilevanti kollha u 
l-operaturi  fis-settur tal-ikel; jenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-ħiliet kontra l-frodi u li jkun 
hemm attaġġament proattiv iktar milli reattiv.

                                               
1 ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.


