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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0888/2009, imressqa minn S.S., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
bidliet fir-regolamenti dwar l-imballaġġ u l-introduzzjoni ta’ kwantitajiet 
standard

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li fil-Ġermanja u f’ħafna pajjiżi oħra l-użu kurrenti kien li l-prodotti, 
pereżempju ‘chocola’, jinbiegħu fi kwantitajiet ta’ 100 jew 1000 gramma.  Madankollu, wara 
bidliet fir-regoli mill-Unjoni Ewropea issa huwa possibbli li jinbiegħu 98 gramma ta’ prodott 
flimkien mal-imballaġġ tiegħu, minflok 100 gramma, u b’hekk sar aktar faċli li wieħed 
iqarraq bil-konsumaturi peress li l-kalkolu tal-prezz ta’ unità huwa aktar diffiċli. Huwa jsostni 
li, fl-interess tal-konsumaturi, ir-regoli preċedenti, li kienu perfettament adegwati, għandhom 
jerġgħu jiddaħħlu.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Sfond

Fir-rigward tar-regoli dwar il-firxa tal-kwantitajiet nominali

Id-Direttiva tal-Kunsill 80/232/KEE tal-15 ta’ Jannar 1980 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet 
tal-Istati Membri marbuta mal-firxa ta’ kwantitajiet nominali u kapaċitajiet nominali permessi 
għal ċerti prodotti f’imballaġġ minn qabel, li ffissat firxa ta’ kwantitajiet nominali għall-
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kontenut fi mballaġġ minn qabel għal ċertu ikel, ġiet revokata mid-Direttiva 2007/45/KE1. Il-
prodotti mill-kakaw u miċ-ċikkulata qatt ma kienu koperti mid-Direttiva 80/232/KEE.

Fir-rigward ta’ regoli speċifiċi ta’ ttikkettjar għall-prodotti mill-kakaw u miċ-ċikkulata
L-Artikolu 6 tad-Direttiva 73/241/KEE tal-24 ta’ Lulju 1973 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet tal-Istati Membri marbutin mal-prodotti mill-kakaw u miċ-ċikkulata maħsuba għall-
konsum mill-bniedem, jistipula li: 1. Iċ-ċikkulata, iċ-ċikkulata bi ftit jew xejn ħalib, iċ-
ċikkulata tal-lewż ġianduja, iċ-ċikkulata tal-ħalib, iċ-ċikkulata bajda u dik mimlija, f’forma 
ta’ ċikkulata sħiħa jew biċċiet żgħar li jiżnu bejn 85g u 50g kull waħda, għandhom jiġu 
kkumerċjalizzati  f’dawn il-piżijiet individwali biss: 100 g , 125 g , 150 g , 200 g , 250 g , 
300 g , 400 g u 500 g. 
Id-Direttiva 73/241/KEE ġiet revokata fit-3 ta’ Awwissu 2003 mid-Direttiva 2000/36/KE 
tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-23 ta’ Ġunju 2000 rigward il-prodotti mill-kawkaw u 
miċ-ċikkulata maħsuba għall-konsum mill-bniedem.  Id-direttiva ma tistipula l-ebda obbligi 
biex dawn il-prodotti jiġu kkumerċjalizzati b’piżijiet speċifiċi individwali.
Fir-rigward ta’ regoli dwar l-indikazzjoni tal-prezz ta’ unità
Id-Direttiva 98/6/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-konsumatur 
fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta’ prodotti offruti lill-konsumaturi, tistabbilixxi l-obbligu li l-
prezz tal-bejgħ u l-prezz ta’ unità jiġu indikati fuq il-prodotti kollha. L-għan huwa li tiġi 
mtejba l-protezzjoni tal-konsumatur u jiġi ffaċilitat it-tqabbil bejn il-prezzijiet. L-
informazzjoni m’għandhiex tkun ambigwa, għandha tinqara faċilment u tkun faċilment 
identifikabbli.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Id-Direttiva 2000/36/KE ħadet post id-Direttiva 73/241/KEE sabiex jiġu ssimplifikati d-
dispożizzjonijiet tagħha u jiġu kkunsidrati biss ir-rekwiżiti essenzjali li għandhom jiġu 
sodisfati għall-moviment ħieles tal-prodotti fis-suq intern stess. 

Id-Direttiva 2000/36/KE konsegwentement kienet imfassla biex tistipula biss tifsiriet u regoli 
komuni fir-rigward tal-kompożizzjoni, speċifikazzjonijiet tal-manifattura, l-imballaġġ u ċerti 
regoli speċifiċi għall-ittikkettjar tal-prodotti mill-kakaw u miċ-ċikkulata. Dawn id-
dispożizzjonijiet il-ġodda nġiebu f’konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja ġenerali dwar l-
affarijiet tal-ikel, b’mod partikolari mal-leġiżlazzjoni dwar l-ittikkettjar, il-ħlewwiet u 
addittivi awtorizzati oħra, ingredjenti artifiċjali li jiżdiedu mal-ikel u metodi ta’ analiżi.

Id-Direttiva tal-Kunsill 80/232/KEE stabbilixxiet xi firxiet ta’ kwantitajiet nominali u 
kapaċitajiet nominali għal ċerti prodotti fi mballaġġ minn qabel. 

Din id-Direttiva, li ma kinitx tinkludi regoli speċifiċi tal-KE għaċ-ċikkulata, ġiet revokata 
mid-Direttiva 2007/45/KE2 li tistabbilixxi kwatitajiet nominali għad-daqs tal-pakketti tal-
inbid u x-xorb alkoħoliku biss, fejn diġà kien hemm daqsijiet obbligatorji tal-KE.

Biex ikun hemm riformulazzjoni tar-regoli dwar il-kwantitajiet nominali ta’ prodotti mballati 

                                               
1 ĠU L247/17 tal-21.9.2007
2 ĠU L247/17 tal-21.9.2007
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minn qabel, il-Kummissjoni implimentat studju dwar l-impatt, li wera li daqsijiet mhux 
stipulati minn qabel huma kkunsidrati bħala l-iktar għażla favorevoli peress li jippermettu li 
jkun hemm kompetizzjoni bla xkiel għall-industrija u l-libertà tal-għażla għall-konsumaturi. 
Għal din ir-raġuni l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2007/45/KE jitlob lill-Istati Membri jippermettu 
ċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-kwantitajiet nominali kollha. 

Fir-rigward tad-diffikultà biex il-konsumaturi jikkalkolaw il-prezz ta’ kull unità, huwa 
neċessarju li jiġi enfasizzat li d-Direttiva 98/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fl-indikazzjoni tal-prezzijiet ta’ prodotti offruti lill-
konsumaturi tistabbilixxi, fl-Artikolu 3 li “1. Il-prezz tal-bejgħ u l-prezz ta’ unità 
għandhom ikunu indikati għall-prodotti kollha li saret riferenza għalihom fl-Artikolu 1,... 
Il-prezz tal-unità m’għandux għalfejn ikun indikat jekk huwa identiku għall-prezz tal-
bejgħ.”

L-Artikolu 2 tal-istess Direttiva jipprovdi definizzjoni tal-prezz ta’ unità, li hija din li ġejja: 
“...(b) prezz ta’ unità għandu jfisser il-prezz finali, li jinkludi l-VAT u t-taxxi l-oħra kollha, 
għal kilogramma, litru, metru, metru kwadru jew metru kubu tal-prodott jew unità ta’
kwantità waħda differenti li jintuża ħafna u li s-soltu jintuża fl-Istat Membru konċernat fil-
kummerċ ta’ prodotti speċifiċi;...”. 

Barra minn hekk, l-Artikolu 4.1 tal-istess Direttiva jgħid li “Il-prezz tal-bejgħ u l-prezz ta' 
unità m’għandhomx ikunu ambigwi, għandhom ikunu identifikabbli faċilment u jinqraw 
b’mod ċar.”
Konsegwentement, il-konsumatur ikun jista’ jqabbel il-prezzijiet faċilment abbażi ta’ din l-
indikazzjoni obbligatorja.

Konklużjonijiet

Il-proposta tal-petizzjoni biex jerġgħu jiddaħħlu r-regoli l-antiki ma tistax tiġi appoġġjata 
peress li mhix f’konformità mal-objettivi tal-Komunità ta’ regolazzjoni aħjar, mal-għan li r-
regolazzjoni tiġi limitata biss għal elementi li huma meqjusa neċessarji biex jintlaħaq objettiv 
speċifiku u li biex jintlaħaq ma jkunx hemm mezzi alternattivi.

L-eżistenza ta’ dispożizzjonijiet legali li tipprevedi l-indikazzjoni obbligatorja tal-prezz ta’
unità għal oġġetti tal-ikel tipproteġi lill-konsumatur milli jiġi mqarraq. 


