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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipproponi li, minbarra l-informazzjoni li diġà jeħtieġ li tiġi indikata, it-tikketti 
tal-ikel għandu jkun fihom ukoll kodiċi ta’ kulur abbażi ta’ sistema ta’ sinjali tad-dawl tat-
traffiku. Aħdar jindika li l-ikel huwa ta’ ġid għas-saħħa, oranġjo jfisser li huwa ta’ inqas ġid 
għas-saħħa, u aħmar ikun ifisser li jagħmel il-ħsara. Dan il-kodiċi għandu jitqiegħed fuq il-
pakkett b’mod li jidher u li ma jkunx jista’ jitħassar. Il-petizzjonant jispjega wkoll li t-tikketti 
tal-ikel għandhom jinkludu informazzjoni bil-Braille biex din tkun tista’ tinqara mill-
konsumaturi għomja.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-approsimazzjoni ta’ 
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ 
oġġetti tal-ikel tistabbilixxi r-regoli armonizzati li jirregolaw it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li 
għandhom jiġu mwassla bħala tali lill-konsumatur finali. Hija teħtieġ, fost oħrajn, tikkettar bl-
isem tal-prodott, id-data ta’ durabbiltà minima jew id-data sa meta għandu jintuża l-prodott, l-
ingredjenti u l-allerġeni.
Dan l-aħħar id-Direttiva 2000/13/KE ġiet riveduta. Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi 
se jħassar u jissosstitwixxi d-Direttiva 2000/13/KE mit-13 ta’ Diċembru 2014.1.Waqt id-
diskussjoni qabel l-adozzjoni tar-Regolament il-ġdid, ġiet diskussa emenda tal-Parlament 
Ewropew li titlob il-wiri tal-informazzjoni obbligatorja bil-braille iżda ma ġietx vvutata.

Ir-Regolament il-ġdid jipprovdi għal daqs minimu tat-tipa għall-informazzjoni obbligatorja 
bil-ħsieb li tiżdied l-leġibbiltà tat-tikketti tal-ikel u biex itejjeb is-sitwazzjoni għall-
konsumaturi b’viżjoni limitata jew anzjani li jirrappreżentaw parti kbira mill-popolazzjoni.
Il-Kummissjoni appoġġat xi xogħol ta’ riċerka fil-passat dwar l-użu ta’ barcodes flimkien ma’ 
mezzi ta’ assistenza biex jagħmlu l-informazzjoni tal-prodott aċċessibbli faċilment għall-
utenti neqsin mid-dawl li jista’ jkun ta’ ispirazzjoni biex jistimula soluzzjonijiet innovattivi 
fis-suq.
L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha wkoll ffirmaw u rratifikaw il-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà2, ħlief għal tliet Stati Membri li għadhom fil-
proċess li jikkonkludu l-proċess ta’ ratifika. Il-Konvenzjoni, fl-Artikolu 9 tagħha, tistipula li l-
Istati Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri xierqa “biex jiżguraw li l-entitajiet privati li joffru 
faċilitajiet u servizzi li huma miftuħa jew mogħtija lill-pubbliku jikkunsidraw l-aspetti kollha 
tal-aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà” u li għandhom “jippromwovu forom oħra ta’ 
assistenza u appoġġ adegwati lill-persuni b’diżabbiltà biex jiġi żgurat l-aċċess tagħhom għall-
informazzjoni”. Id-dritt għal informazzjoni f’formati aċċessibbli huwa enfasizzat aktar fl-
Artikolu 21 ta’ din il-Konvenzjoni. Il-Kummissjoni qed taħdem mal-Istati Membri biex 
jimplimentaw il-Konvenzjoni tan-NU u biex jindirizzaw il-bżonnijiet tal-persuni b’diżabbiltà.
Dwar id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, il-leġiżlazzjoni l-ġdida tagħmilha obbligatorja sa 
Diċembru 2016. Sistemi ta’ dwal tat-traffiku biex jirrappreżentaw il-kontenut nutrittiv ġew 
diskussi mill-koleġiżlaturi. Ma nstabitx maġġoranza li tappoġġja l-inklużjoni tagħhom fir-
Regolament. Fil-kompromess finali, ġie miftiehem li d-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jiġu 
mqassma f’ċertu format. Madankollu, ir-Regolament jippermetti wkoll forom addizzjonali ta’ 
espressjoni u preżentazzjoni tal-informazzjoni nutrizzjonali. Sistemi bħal dwal tat-traffiku 
jistgħu għalhekk jintużaw fuq bażi volontarja mill-operaturi tan-negozju alimentari u jkunu 
rrakkomandati mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, sakemm dawn ikunu konformi ma’ lista ta’ 
kriterji sabiex ikun żgurat b’mod partikolari li se jkunu qed jiffaċilitaw il-fehim tal-
konsumatur u ma jkunux se joħolqu ostakoli għall-moviment liberu tal-merkanzija.

Konklużjoni
Il-punt imqajjem mill-petizzjonant diġà ġie kkunsidrat mill-leġiżlaturi fir-reviżjoni riċenti tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi. Ġie deċiż 
li ma jkunx meħtieġ li l-informazzjoni mandatorja tkun bil-braille, iżda l-leġġibbiltà mtejba -
grazzi għal daqs ta’ tipa minimu obbligatorju - hija diġà l-ewwel pass biex jiġi ffaċilitat l-
aċċess għal din l-informazzjoni. 

Fir-rigward tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, għalkemm is-sistema tad-dawl tat-traffiku 
mhix meħtieġa mir-Regolament il-ġdid, din tista’ tintuża b’mod volontarju sakemm tkun 
konformi ma’ ċerti kriterji.

                                               
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/


