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Suġġett: Petizzjoni 0429/2013, imressqa minn Felicitas Hoster, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar it-tikkettjar tal-ikel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tqis li għandha tkun obbligatorja li fit-tikkettjar tal-ikel ikun indikat jekk 
sustanzi ta’ oriġini mill-annimali jkunux ġew użati fil-produzzjoni ta’ prodott (jew l-
ingredjenti individwali tiegħu) u jekk iva, liema ingredjenti tal-annimali ġew użati. Il-
petizzjonanta tgħid li ħafna veġetarjani u vegani ma jieklu l-ebda prodotti tal-annimali. Huma 
għalhekk ikunu jixtiequ jafu jekk l-ikel li jistgħu jieklu fihx ingredjenti ta’ oriġini mill-
annimali jew ingredjenti li huma stess ġew prodotti bl-għajnuna ta’ kostitwenti ta’ oriġini 
mill-annimali. Huma jixtiequ jkunu jafu, pereżempju, jekk il-meraq tal-frott jew il-birra 
fihomx ġelatina ta’ oriġini mill-annimali. Fil-preżent, dan mhuwiex indikat fl-imballaġġ tal-
ikel. Ħafna veġetarjani u vegani - u anke dawk aderenti għal ċerti reliġjonijiet - iżommu lura 
milli jikkunsmaw ċerti prodotti minħabba li ma jkunx ċar jekk fihomx ingredjenti ta’ oriġini 
mill-annimali, jew fdalijiet ta’ dawn l-ingredjenti. Il-petizzjonanta tqis li l-konsumaturi 
għandhom id-dritt li jkunu jafu mhux biss liema ingredjenti jkun fih l-ikel iżda wkoll kif, u 
liema ingredjenti ntużaw meta dan ġie mħejji. Huwa b’dan il-mod biss li jistgħu jagħmlu 
għażliet infurmati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-approssimazzjoni ta’ 
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liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ 
oġġetti tal-ikel tistabbilixxi regoli armonizzati li jirregolaw it-tikkettjar ta’ oġġetti tal-ikel li 
għandhom jiġu kkonsenjati bħala tali lill-konsumatur finali1 u tirrikjedi l-lista tal-ingredjenti 
fuq it-tikketti tal-ikel.  Ma hemm l-ebda regoli speċifiċi li jikkonċernaw l-informazzjoni dwar 
l-adegwatezza tal-ikel għall-vegani, il-veġetarjani u l-aderenti għal ċerti reliġjonijiet. Tali 
informazzjoni tista’ madankollu tingħata fuq bażi volontarja, sakemm ma tfixkilx lill-
konsumatur.

Riċentement din id-Direttiva ġiet riveduta. 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 mit-13 ta’ Diċembru 2014.

Ir-Regolament il-ġdid mhux se jintroduċi tikkettjar obbligatorju dwar l-adegwatezza tal-ikel 
għall-veġetarjani, il-vegani u l-aderenti għal ċerti reliġjonijiet imma jitlob lill-Kummissjoni 
biex tadotta att ta’ implimentazzjoni dwar l-informazzjoni volontarja relatata mal-
adegwatezza tal-ikel għall-veġetarjani jew il-vegani. Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu l-
għan li jiċċara r-rekwiżiti meħtieġa għall-ikel biex jitqies adegwat għall-vegani jew il-
veġetarjani.

Ir-Regolament ma jipprevedix data ta’ skadenza għall-att ta’ implimentazzjoni meħtieġ 
imsemmi hawn fuq. Ir-Regolament jimponi obbligi ta’ implimentazzjoni oħra fuq il-
Kummissjoni li għalihom ġew speċifikati dati ta’ skadenza fissi. B’riżultat ta’ dan il-
Kummissjoni se tindirizza dawk l-azzjonijiet bħala prijorità.

Konklużjoni

Il-punt imqajjem mill-petizzjonanta tqajjem matul id-diskussjoni li wasslet għall-adozzjoni 
tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011. Filwaqt li l-koleġiżlaturi ma jimponux tikkettjar 
obbligatorju dwar l-adegwatezza tal-ikel għall-veġetarjani, il-vegani u l-aderenti għal ċerti 
reliġjonijiet, huma jitolbu lill-Kummissjoni tadotta att ta’ implimentazzjoni dwar l-
informazzjoni volontarja relatata mal-adegwatezza tal-ikel għall-veġetarjani jew il-vegani.

                                               
1 ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.
2 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.


