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dwar l-oriġini u provenjenza ta’ prodotti tal-ikel.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob li jiddaħħlu regoli statutorji dwar l-indikazzjoni tal-oriġini u l-
provenjenza ta’ prodotti tal-ikel, waqt li jesprimi tħassib dwar il-fatt li ta’ sikwit ma jkunx 
hemm tagħrif fuq pakketti tal-ikel dwar minn fejn ikunu ġejjin l-ingredjenti. Pereżempju , ma 
jingħata ebda tagħrif dwar minn fejn jiġi l-frott użat biex issiru l-marmellati u/jew il-lok fejn 
isiru. Ta’ spiss jingħata biss isem u indirizz il-grossista, minkejja l-importanza tal-
indikazzjonijiet dwar l-oriġini għall-konsumatur. Barra minn hekk, huwa joġġezzjona għall-
fatt li t-twissijiet li jkun hemm fuq il-pakketti bosta drabi ma jintwerewx fl-ilsien (fil-każ tal-
petizzjonant, il-Ġermaniż) tal-pajjiż li fih il-prodott ikun qed jinbiegħ u jiġi kkunsmat.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ April 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 192(4).

3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Il-Kummissjoni tqis it-tikkettar tal-oriġini primarjament bħala strument ta’ informazzjoni 
għall-konsumatur, b’mod partikulari fir-rigward tal-karatteristiċi, u skont il-każ, fir-rigward 
tal-livelli differenti tal-kwalità tal-ikel. It-tikkettar tal-oriġini mhuwiex għodda li 
tikkontribwixxi għas-sikurezza tal-ikel minħabba li l-ikel u l-għalf kollha li jitqiegħdu fis-suq 
fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu sikuri, irrispettivament minn fejn ikunu ġejjin.

Skont il-leġiżlazzjoni attwali tal-Komunità, it-tikkettar tal-oriġini jew tal-post użat għat-
tkabbir huwa meħtieġ:
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 f’każijiet fejn il-konsumaturi jistgħu jiġu mqarrqa dwar l-oriġini jew il-provenjenza tal-
oġġetti tal-ikel, (Direttiva 2000/13/KE)1 u

 fl-applikazzjoni ta’ regoli speċifiċi bħal dawk għall-inbid, iż-żejt taż-żebbuġa, il-frott u l-
ħxejjex, l-għasel, il-laħam taċ-ċanga u l-vitella, il-bajd, il-laħam tat-tjur impurtat u l-ħut.

Barra minn hekk, tista’ tiġi pprovduta informazzjoni ulterjuri dwar l-oriġini jew il-
provenjenza tal-ikel, fuq bażi volontarja. Fil-każ tal-indikazzjonijiet tal-oriġini volontarji, 
huwa importanti li tali indikazzjonijiet jikkonformaw ma’ ċerti regoli sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe konfużjoni fir-rigward tal-oriġini jew il-provenjenza vera tal-oġġetti tal-ikel u 
sabiex jiġi evitat li l-konsumaturi jiġu mqarrqa.

Il-Kummissjoni hija ħerqana biex ittejjeb il-leġiżlazzjoni dwar it-tikkettar bil-għan li l-
konsumaturi jkunu infurmati aħjar dwar il-karatteristiċi u l-kwalitajiet tal-ikel inkluż il-
kontenut nutrittiv tiegħu.

B’mod partikulari, il-kwistjoni tat-tikkettar tal-oriġini hija indirizzata fil-kuntest tal-proposta 
tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi2 bil-għan li t-tikketti tal-ikel ikunu iktar ċari u iktar 
relevanti għall-bżonnijiet tal-konsumaturi tal-UE. Il-konsultazzjonijiet li wasslu għall-
proposta l-ġdida ma wrex biżżejjed appoġġ għall-introduzzjoni mandatorja tat-tikkettar tal-
oriġini għall-oġġetti tal-ikel kollha madwar l-UE. Dan wera li d-domanda tal-konsumaturi 
għall-informazzjoni dwar il-pajjiż tal-oriġini tvarja bejn Stat Membru u ieħor u bejn prodott u 
ieħor, u dan jindika approċċ differenzjat skont it-tip tal-oġġett tal-ikel. Għalhekk, il-proposta 
żżomm il-prinċipju ġenerali tat-tikkettar tal-oriġini fuq bażi volontarja sakemm in-nuqqas ta’ 
dan it-tikkettar ma jqarraqx bil-konsumaturi meta jkunu pprovduti regoli ċari.

Skont ir-regoli proposti, l-oġġetti tal-ikel ipproċessati (bħal, pereżempju, il-ġamm tal-frott, kif 
imsemmi fil-petizzjoni) jista’ jkollhom tikketta li tindika l-Istat Membru minn fejn ikunu 
ġejjin, sakemm l-aħħar bidla sostanzjali jew attivvità ta’ pproċessar tkun seħħet f’dak l-Istat 
Membru. Dan l-approċċ huwa konformi mal-Kodiċi Doganali tal-Komunità. Minkejja dan, l-
indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-pajjiż tal-provenjenza tal-ingredjenti ewlenin tkun 
maħtieġa meta dawk l-ingredjenti jkunu ġejjin minn post li jkun differenti minn dak tal-
prodott finali (pereżempju fil-każ tal-ġamm, jekk il-post tal-ipproċessar huwa indikat b’mod 
volontarju, il-post tal-ħsad tal-frott għandu jkun indikat jekk huwa differenti mill-post fejn il-
ġamm ġie pproċessat). 

Fir-rigward tal-kwistjoni speċifika dwar it-tikkettar tal-post użat għat-tkabbir, fit-28 ta’ Mejju 
l-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar il-politika tal-kwalità tal-prodotti agrikoli3 li 
tindirizza kif tista’ titjieb il-komunikazzjoni dwar l-attributi agrikoli tal-prodott, inklużi l-
metodu ta’ produzzjoni u l-post użat għat-tkabbir. Din il-Komunikazzjoni hija bbażata fuq il-

                                               
1 Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 dwar l-
approsimazzjoni ta' liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' tikkettjar, 
preżentazzjoni u riklamar ta' oġġetti tal-ikel, ĠU L 109, 6.5.2000
2  COM(2008)40 finali
3  COM(2009) 234, 28.5.2009.
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Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-politika tal-kwalità tal-prodotti agrikoli1 fejn saret 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati dwar dawn il-kwistjonijiet fl-aħħar tal-2008, u fuq il-
konklużjonijiet tal-Konferenza ta’ Livell Għoli tal-Presidenza Ċeka dwar il-politika tal-
kwalità tal-prodotti agrikoli li saret fi Praga fit-12 u t-13 ta’ Marzu 2009. Ir-reazzjonijiet 
għall-Green Paper urew li filwaqt li r-rappreżentanti tal-konsumaturi u tal-bdiewa jappoġġjaw 
żieda fit-tikkettar tal-post użat għat-tkabbir, kien hemm tħassib mis-setturi tal-ipproċessar u 
mill-bejjiegħa bl-imnut fir-rigward tal-ispejjeż u l-potenzjal ta’ konfużjoni ta’ tali tikkettar 
dwar l-ikel ipproċessat meta tintuża materja prima minn sorsi differenti. Fil-Komunikazzjoni 
tagħha, il-Kummissjoni tikkonferma li se tikkunsidra l-użu ulterjuri tat-tikkettar tal-post użat 
għat-tkabbir fl-istandards għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti agrikoli, filwaqt li jitqiesu l-
ispeċifitajiet ta’ ċerti setturi, b’mod partikulari fir-rigward tal-prodotti agrikoli pproċessati.

                                               
1 Green Paper dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli: l-istandards tal-prodotti, ir-rekwiżiti tal-biedja u l-iskemi 
dwar il-kwalità (COM(2008)641 finali)


