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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Agrikoltura u 
l-Iżvilupp Rurali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li l-iżbilanċ ta' poter fil-katina tal-provvista alimentari bejn il-produtturi, il-
proċessuri u l-bejjiegħa bl-imnut, ikkawżat minn differenzi fid-daqs ekonomiku, il-
poter tas-suq u l-pożizzjoni fil-katina; jenfasizza li relazzjonijiet kummerċjali 
bbilanċjati se jtejbu l-funzjonament tal-katina tal-provvista alimentari u jkunu ta’ 
benefiċċju għall-konsumaturi;

2. Jikkunsidra li r-reazzjoni asimmetrika osservata fl-iżviluppi fil-prezzijiet tal-ikel tal-
prodotti u tal-konsumaturi ħalliet konsegwenzi negattivi għall-katina tal-provvista 
alimentari peress li din tista' żżomm lill-konsumatur milli jibbenefika minn prezzijiet 
orħos; jenfasizza li żieda fit-trasparenza tul il-katina hi essenzjali għat-titjib tal-
kompetizzjoni u tar-reżistenza tagħha għaċ-ċaqliq fil-prezzijiet;

3. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex ir-relazzjonijiet kuntrattwali 
jitqiegħdu aktar fis-sod biex il-partijiet kollha jkunu jistgħu jaħsdu l-frott tal-benefiċċji 
kollha mis-suq uniku waqt li jżommu l-libertà tagħhom li jikkuntrattaw; jitlob lill-
Kummissjoni biex tħejji kuntratti volontarji standard għas-settur agroalimentari;

4. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni għat-twessigħ tal-ambitu u tas-sħubija fil-Grupp ta' 
Livell Għoli għall-kompetittività tal-industrija agroalimentari; jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex tistieden lill-gruppi tal-konsumaturi biex jipparteċipaw u jitlob li l-pjattaformi 
differenti fi ħdan il-forum jippromwovu t-tixrid tal-informazzjoni u tal-aħjar prattika u 
biex jiżviluppaw Kodiċi ta’ Prattiki Kummerċjali Tajbin għall-parteċipanti kollha fil-
katina tal-provvista alimentari;

5. Jinkoraġġixxi l-ħolqien ta’ Ombudsmen fl-Istati Membri kollha sabiex jarbitraw 
tilwim bejn il-bejjiegħa bl-imnut u l-fornituri, jinvestigaw ilmenti u jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet dwar kif tista’ titjieb il-konformità mal-leġiżlazzjoni u mal-
kodiċijiet volontarji;

6. Jenfasizza li l-għarfien aħjar tad-drittijiet kuntrattwali u azzjoni aktar b’saħħitha 
kontra prattiki kuntrattwali inġusti jikkontribwixxu għall-prevenzjoni ta’ dawn il-
prattiki; jitlob għal kampanja ta’ informazzjoni li tinforma lill-parteċipanti kollha, 
speċjalment lill-bdiewa, fil-katina tal-provvista alimentari dwar id-drittijiet tagħhom 
kif ukoll dwar l-iktar prattiki kummerċjali inġusti.


