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Suġġett: Petizzjoni 0367/2013, imressqa minn M.S., ta’ ċittadinanza Olandiża, dwar l-
użu tal-“Mudell tad-Dawl tat-Traffiku” għat-tikkettar tal-ikel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tixtieq li tkun iktar infurmata b’mod ċar dwar il-kontenut tal-prodotti tal-ikel. 
Hija tissuġġerixxi li t-tikketti tal-ikel ikun fihom indikazzjoni ċara li tirrifletti l-livelli ta’, 
pereżempju, zokkor, xaħam jew tipi ta’ nutrijenti li jkun hemm fil-prodott, fuq il-bażi ta’ 
mudell tad-“dawl tat-traffiku”. Tifhem li dan kien ferm ikkontestat mil-lobbyists li 
jirrappreżentaw kumpaniji tal-ikel, meta din ġiet proposta l-aħħar. Madankollu, hija tgħid li 
tikkettar bħal dan jeduka u jistimula lill-klijenti u jwassalhom biex ikollhom dieta aktar tajba 
għas-saħħa. Hija tħoss ukoll li huwa importanti li l-konsumaturi jkunu infurmati b’mod simili 
dwar il-pestiċidi użati fil-koltivazzjoni tal-frott u l-ħxejjex u l-antibijotiċi użati għal annimali 
li l-laħam tagħhom jkun għall-bejgħ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-approssimazzjoni ta’ 
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ 
oġġetti tal-ikel1 tistabbilixxi regoli armonizzati li jirregolaw it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li 
għandu jiġi mqassam lill-konsumatur finali u tistipola li t-tikkettar m’għandux iqarraq.

                                               
1 ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.
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Id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE dwar l-ittikkettar tan-nutrizzjoni għall-oġġetti tal-ikel1

tipprovdi regoli għat-tikkettar volontarju tan-nutrizzjoni.

Dawn id-Direttivi ġew riveduti riċentement. Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi2

se jħassar u jissostitwixxi d-Direttiva 2000/13/KE u d-Direttiva 90/496/KEE mit-
13 ta’ Diċembru 2014.

Fir-rigward tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, din se ssir obbligatorja bil-leġiżlazzjoni l-
ġdida sa Diċembru 2016. Sistemi ta’ “dwal tat-traffiku” biex jirrappreżentaw il-kontenut 
nutrittiv ġew diskussi mill-koleġiżlaturi. Ma nstabitx maġġoranza li tappoġġa l-inklużjoni 
tagħhom fir-Regolament. Fil-kompromess finali, ġie miftiehem li d-dikjarazzjoni dwar in-
nutrizzjoni tiġi mqassma f’ċertu format. Madankollu, ir-Regolament jippermetti wkoll forom 
addizzjonali ta’ espressjoni u preżentazzjoni tal-informazzjoni nutrizzjonali. Sistemi bħad-
“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 jiġi żgurat b’mod partikolari li se jkunu qed jiffaċilitaw 
il-fehim tal-konsumatur u ma jkunux se joħolqu ostakoli għall-moviment liberu tal-
merkanzija.

Ir-Regolament jeħtieġ ukoll li l-Kummissjoni tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-użu ta’ tali forom addizzjonali ta’ espressjoni u preżentazzjoni, dwar l-
effett tagħhom fuq is-suq intern u dwar ir-rakkomandabbiltà ta’ armonizzazzjoni ulterjuri mit-
13 ta’ Diċembru 2017. Il-Kummissjoni tista’ takkumpanja dan ir-rapport bi proposti biex jiġu 
modifikati d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni.

Fir-rigward tar-residwi antibijotiċi fl-ikel li joriġina mill-annimali u r-residwi tal-pestiċidi fl-
ikel u fuq ikel li joriġina mill-pjanti jew mill-annimali, il-leġiżlazzjoni tal-UE diġà tistipola li 
l-ikel li fih residwi ogħla mil-limitu massimu ta’ residwi stabbilit għas-sikurezza tal-
konsumatur mhuwiex konformi u għandu jitneħħa mill-katina tal-ikel.

M’hemm ebda rekwiżit u ebda pjan biex jiġi introdott ir-rekwiżit għat-tikkettar tal-użu ta’ 
pestiċidi jew antibijotiċi fil-produzzjoni tal-ikel. Madankollu, fuq bażi volontarja u meta jkun 
il-każ, in-nuqqas ta’ tali trattament jista’ jiġi indikat fuq it-tikketta tal-ikel.

Konklużjoni

Il-punt imqajjem mill-petizzjonant dwar il-forom addizzjonali ta’ espressjoni tad-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni diġà tqies mil-leġiżlaturi fir-reviżjoni riċenti tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi. 
Għalkemm tali forom addizzjonali bħal sistema tad-dawl tat-traffiku mhix meħtieġa mir-
Regolament il-ġdid, din tista’ tintuża b’mod volontarju sakemm tkun konformi ma’ ċerti 
kriterji.

Dwar l-użu ta’ pestiċidi u antibijotiċi fil-katina tal-ikel, il-leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ tiżgura 
li l-ikel huwa sikur. L-operaturi tan-negozju alimentari jistgħu jinfurmaw ukoll lill-
konsumaturi dwar in-nuqqas ta’ trattament bil-pestiċidi jew dwar in-nuqqas tal-użu ta’ 
antibijotiċi meta jkun il-każ. M’hemm ebda diskussjoni attwali dwar il-possibbiltà li jiġi 
introdott tikkettar obbligatorju li juri l-użu ta’ dawn is-sustanzi fil-proċess tal-produzzjoni tal-
ikel.
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