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Subject: Petizzjoni 0511/2008, imressqa minn Marina Mastromauro ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem Attilio Mastromauro, kumpanija li tipproduċi l-għaġin, dwar 
l-istandards u r-regoli li jirregolaw il-produzzjoni tal-għaġin fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddeskrivi fil-qosor ir-regoli applikabbli fl-Italja u fl-Ewropa inġenerali 
għall-produzzjoni ta’ għaġin maħsub għall-konsum tal-bniedem. Tagħti eżempju li juri kif 
regoli differenti qegħdin jiġu applikati għal prodotti li fil-fatt huma l-istess. Tirreferi għal 
inizjattivi biex tissewwa s-sitwazzjoni u tappella biex tittieħed azzjoni oħra favur it-titjib, l-
issimplifikar u l-limitazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Tesprimi wkoll tħassib dwar iż-żieda fil-prezz 
tal-ingredjenti bażiċi tal-għaġin (dqiq) u tinnota li għadd ta’ ktajjen ta’ supermarkits qegħdin 
ibigħu għaġin bi prezzijiet orħos mill-ispejjeż tal-produzzjoni. Tissuspetta li huma qegħdin 
jagħwġu l-kompetizzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-30 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Il-petizzjonanta titlob kjarifiki fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni Taljana dwar 
il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ tipi differenti ta’ dqiq u għaġin (Digriet 
Presidenzjali DPR 187 tad-9 ta’ Frar 2001 dwar ir-Regolament li jemenda d-dispożizzjonijiet 
dwar il-produzzjoni ta’ tipi differenti ta’ dqiq u għaġin maħsub għall-konsum tal-bniedem). 
B’mod partikulari l-qalba tat-talba tagħha tikkonċerna t-tifsira ta’ “għaġin prodott skont 
rekwiżiti differenti minn dawk stipulati f’dan ir-Regolament” (ara l-Artikolu 12 tad-Digriet 
Taljan) u l-interazzjoni tagħha mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar iż-żieda ta’ vitamini u minerali 



PE423.907v01-00 2/5 CM\810839MT.doc

MT

u ta’ ċerti sustanzi oħra mal-ikel1 u dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta’ nutriment partikolari2.

Huwa importanti li wieħed jiftakar li ma jeżistux regoli Komunitarji speċifiċi dwar il-
produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ tipi differenti ta’ dqiq u għaġin. B’konsegwenza li, 
bħall-Istati Membri l-oħrajn kollha l-Italja għandha d-dritt li żżomm jew li tintroduċi 
leġiżlazzjoni li tirregola din il-kwistjoni, bil-kundizzjoni li tikkonforma mat-Trattat KE u d-
dritt Komunitarju eżistenti, bħal pereżempju r-regoli dwar l-ittikkettjar tal-ikel, iż-żieda ta’ 
vitamini u minerali, l-oġġetti tal-ikel għal użu ta’ nutriment partikolari eċċ.

Il-leġiżlazzjoni Taljana msemmija hawn fuq ġiet innotifikata lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħrajn kif jixraq b’konformità mad-Direttiva 98/34/KE, meta kien għadha tinsab fl-
istadju tat-tfassil, kif mitlub għal kull regolament nazzjonali vinkolanti li jistabbilixxi 
speċifikazzjoni teknika, bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jittrasponu leġiżlazzjoni Ewropea. Il-
Kummissjoni ma oġġezzjonatx għall-adozzjoni tagħha, peress li dehret li kienet konformi 
mat-Trattat KE u d-dritt Komunitarju. 

Punt tassew importanti huwa li l-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza biex tinterpreta 
xi liġi nazzjonali jew biex tiddeċiedi fuq il-validità tagħha fiha nnifisha, iżda tista’ tagħmel 
dan f’każijiet biss fejn tidħol l-kompatibilità tagħha mad-dritt Komunitarju. 

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni Taljana dwar l-għaġin u l-
leġiżlazzjoni Ewropea dwar it-tisħiħ tal-ikel, ir-Regolament 1925/2006 jarmonizza d-
dispożizzjonijiet stabbiliti mil-liġi, regolamenti jew azzjonijiet amministrattivi fl-Istati 
Membri b’rabta maż-żieda ta’ vitamini u minerali mal-ikel, inkluż l-għaġin. B’mod partikulari 
jistabbilixxi lista armonizzata ta’ vitamini u minerali. Huwa permess l-użu tas-sustanzi 
mniżżla fil-lista biss, fosthom l-aċidu foliku. Barra minn hekk l-Istati Membri ngħataw l-
opportunità li jistabbilixxu proċedura ta’ notifika, sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ effiċjenti 
tal-prodotti  kummerċjalizzati  fit-territorju tagħhom. In-notifika ta’ kull prodott għandha ssir 
fl-istess ħin tat-tqegħid tiegħu fis-suq u tipprovdi kampjun tat-tikketta użata għall-prodott. 

L-Istati Membri ma jistgħux jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kummerċ ta’ ikel konformi ma’ 
dan ir-Regolament u l-atti Komunitarji adottati għall-implimentazzjoni tiegħu bl-
applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali mhux armonizzati dwar iż-żieda ta’ vitamini u 
minerali mal-ikel.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-kwistjoni jekk l-għaġin imsaħħaħ b’vitamini jew minerali jistax 
jitqies bħala ikel maħsub għal użu ta’ nutriment partikolari (ikel djetetiku) jew le, ta’ min 
jinnota li dak l-ikel biss li jissodisfa ħtieġa partikulari ta’ grupp speċifiku tal-popolazzjoni u 
jista’ jiġi distint b’mod ċar mill-ikel maħsub għall-konsum normali jista’ jinbiegħ bħala ikel 
djetetiku. 

Finalment, il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew biex jagħti enfasi ikbar lill-
inizjattivi Ewropej dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet u Regolazzjoni Aħjar, sabiex il-
leġiżlazzjoni Taljana tkun tista’ tibbenifika minn impatt pożittiv fir-rigward tal-kwalità u l-

                                               
1 Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru (ĠU L 404, 
30.12.2006, p. 26).
2 Direttiva tal-Kunsill 89/398/KEE tat-3 ta’ Mejju 1989 (ĠU L 187, 30.6.1989, p. 27).
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issimplifikar. 

Il-Kummissjoni Ewropea nediet l-istrateġija ġdida għas-simplifikazzjoni tal-ambjent 
regolatorju, li tiżviluppa metodoloġiji għall-modernizzazzjoni tal-acquis Komunitarju. B’mod 
partikulari, fir-rigward tal-leġiżlazzjoni dwar l-ikel il-Kummissjoni, fost ħwejjeġ oħrajn, 
adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi1. Il-proposta timmodernizza, tissimplifika u tiċċara 
dak li jiġri attwalment fl-ittikkettjar billi tfassal mill-ġdid id-dispożizzjonijiet differenti dwar 
l-ittikkettjar orrizontali  (ir-regoli fuq l-ittikkettjar dwar in-nutrizzjoni huma mfassla mill-ġdid 
skont id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettjar tal-ikel). L-użu ta’ Regolament bħala strument 
legali jappoġġja l-issimplifikar bħala objettiv, għax jiggarantixxi li l-atturi involuti kollha 
ikollhom isegwu l-istess regoli fl-istess ħin. 

L-amalgamazzjoni tad-Direttiva 2000/13/KE u tad-Direttiva 90/496/KEE dwar l-ittikkettjar 
tan-nutrizzjoni fi strument wieħed tissimplifika l-qafas regolatorju. B’żieda ma’ dan, il-
proposta tissimplifika l-istruttura tal-leġiżlazzjoni 2000/13/KE permezz ta’ tfassil mill-ġdid u 
sostituzzjoni ta’ dispożizzjonijiet diġà stabbiliti li jaqgħu skont il-leġiżlazzjoni orizzontali 
attwali tal-ittikkettjar tal-ikel. Billi tindirizza ċerti kwistjonijiet ta’ politika speċifiċi, il-
proposta se tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal konformità aktar faċli u ċarezza akbar 
għall-partijiet interessati.

Il-proposta hi inkluża fil-programm kontinwu tal-Kummissjoni għall-aġġornament u s-
simplifikazzjoni tal-acquis communautaire u l-Programm tagħha ta’ Ħidma u Leġiżlazzjoni 
taħt ir-referenza 2006/SANCO/0012.

Fir-rigward tar-referenza li l-petizzjonanta tagħmel għall-possibilità ta’ funzjonament ħażin 
fil-katina tal-provvista tal-ikel, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li hija esprimiet it-tħassib 
tagħha dwar iż-żidiet reċenti fil-prezzijiet tal-ikel bl-ingrossa u bl-imnut fil-kuntest ta’ 
Komunikazzjoni bit-titlu “Nindirizzaw l-isfidi taż-żieda kontinwa fil-prezzijiet tal-ikel -
Direzzjonijiet għall-azzjoni tal-UE” li adottatat f’Mejju tal-20083. Il-Komunikazzjoni 
tissuġġerixxi diversi inizjattivi bil-għan li jittaffa l-impatt taż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel fl-
UE, fosthom it-twaqqif ta’ grupp ta’ ħidma li jeżamina l-funzjonament tal-katina tal-provvista 
tal-ikel, inkluż il-konċentrazzjoni u s-segmentazzjoni tas-suq tal-bejgħ bl-imnut tal-ikel u s-
setturi ta’ distribuzzjoni fl-UE. Il-grupp ta’ ħidma dwar l-ikel b’suċċess ħareġ l-ewwel rapport 
tiegħu dwar is-sitwazzjoni, li ġie inkorporat fit-tieni Komunikazzjoni dwar “Il-prezzijiet tal-
ikel fl-Ewropa”4 li ġiet adottata f’Diċembru tal-2008. L-aħħar Komunikazzjoni tipproponi 
pjan ta’ direzzjoni biex jitjieb il-funzjonament tal-katina tal-provvista tal-ikel, li jinkludi 
ħames settijiet ta’ miżuri:

(i) Il-promozzjoni tal-kompetittività tal-katina tal-provvista tal-ikel
(ii) Garanzija ta’ infurzar sod u koerenti tar-regoli dwar il-kompetizzjoni u l-ħarsien 

tal-konsumatur fis-swieq tal-provvista tal-ikel 

                                               
1 KUMM(2008)40 finali.
2 Dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni: “It-tielet Rapport ta’ progress dwar l-istrateġija għas-simplifikazzjoni 
tal-ambjent regolatorju” - KUMM (2009) 17.
3 KUMM(2008)321 finali
4 KUMM(2008)821
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(iii) Reviżjoni ta’ regolamenti li ġew identifikati bħala potenzjalment problematiċi 
għall-funzjonament tal-katina tal-provvista tal-ikel

(iv) L-għoti ta’ tagħrif aħjar lill-konsumaturi, l-awtoritajiet pubbliċi u l-operaturi tas-
suq permezz tat-twaqqif ta’ sorveljanza Ewropea permanenti tal-prezzijiet tal-
ikel 

(v) L-eżami tal-miżuri biex titnaffar l-ispekulazzjoni għad-detriment tal-operaturi 
kummerċjali fis-swieq tal-komoditajiet agrikoli.

Fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni fi ħdan is-settur tal-ikel is-swieq 
kompetittivi huma l-aqwa garanzija lill-konsumaturi li l-prezzijiet tal-ikel se jinżammu f’livell 
kemm jista’ jkun baxx filwaqt li tiġi żgurata l-ikbar għażla possibbli. Għaldaqstant huwa 
importanti tabilħaqq li wieħed jikkunsidra l-fatturi rilevanti kollha li jaffettwaw dawn is-swieq 
u li jeżamina mill-qrib kull operazzjoni ta’ konċentrazzjoni u kull imġiba antikompetittiva 
possibbli, li tista’ tgħawweġ is-swieq bl-imnut għad-detriment tal-konsumaturi. Jekk ikun 
hemm evidenza ta’ imġiba li tikser ir-regoli tal-kompetizzjoni li għandha tkun indirizzata 
f’livell Komunitarju, il-Kummissjoni tanalizza l-każ bir-reqqa u  tiddeċiedi jekk  tiħux azzjoni 
jew le. Anki l-awtoritajiet nazzjonali għall-kompetizzjoni jistgħu jieħdu azzjoni kontra prattiki 
antikompetittivi li f’xi suq speċifiku nazzjonali jistgħu jivvjolaw ir-regoli tal-KE dwar il-
kompetizzjoni. Pereżempju fi Frar 2009 l-Awtorità Taljana għall-Kompetizzjoni imponiet 
multi fuq produtturi u assoċjazzjonijiet industrijali tal-għaġin minħabba l-involviment 
tagħhom f’arranġamenti antikompetittivi bil-għan li jaqblu fuq żieda fil-prezzijiet tal-prodotti 
tal-għaġin xott.

Barra minn hekk hemm politiki u regolamenti oħrajn (bħal pereżempju dawk dwar il-ħarsien 
tal-konsumatur u l-prattiki tal-kummerċ ġust) li jirregolaw il-funzjonament tas-settur tal-bejgħ 
bl-imnut u forsi huma aktar adattati biex jittrattaw kull problema li tinqala’.

Il-Kummissjoni hija kunfidenti li dawn il-kjarifiki se jkunu ta’ għajnuna, u b’mod partikulari 
x-xogħol diġà mibdi għall-issimplifikar tal-qafas regolatorju.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Mill-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni, il-petizzjonanta bagħtet 
aktar informazzjoni li tiffoka fuq ir-rutina ta’ notifika. 

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota li r-Regolament (KE) Nru 1925/2006 jarmonizza d-
dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom x’jaqsmu maż-żieda ta’ vitamini u minerali u ta’ 
ċerti sustanzi oħra mal-ikel, bil-għan li jiġi żgurat il-funzjonament effettiv tas-suq intern, 
filwaqt li tingħata protezzjoni ta’ livell għoli lill-konsumaturi. B’mod partikolari, ġiet 
stabbilita l-lista ta’ vitamini u minerali li jistgħu jiġu miżjuda mal-ikel, soġġetta għar-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Għalhekk, l-ikel kollu li jikkonforma ma’ dawn ir-rekwiżiti, 
inkluż l-għaġin Taljan, jista’ jkun ikkumerċjalizzat b’mod legali fl-UE. 

Wara skambju ta’ informazzjoni mal-awtoritajiet Taljani ġie deċiż li l-għaġin, kif definit fid-
Digriet Presidenzjali Taljan Nru 187 tad-9 ta’ Frar 2001, jaqa’ fl-ambitu tar-Regolament (KE) 
Nru 1925/2006 u għalhekk jista’ jiġi arrikkit b’vitamini u minerali. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet Taljani spjegaw li m’hemm l-ebda projbizzjoni li tintuża d-denominazzjoni 
“għaġin Taljan” għal għaġin arrikkit. Huma l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li 
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għandhom jiżguraw li dawk ir-regoli jiġu infurzati korrettament.

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006, l-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-operaturi tan-
negozju tal-ikel biex jinnotifikaw it-tqegħid fis-suq ta’ ikel arrikkit fit-territorju tagħhom 
sabiex jiffaċilitaw il-monitoraġġ effiċjenti ta’ dawk il-prodotti. Għaldaqstant, il-proċedura ta’ 
notifika stabbilita mill-awtoritajiet Taljani ma tiksirx il-liġi tal-UE.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tiżgura li l-abbozzi ta’ miżuri kollha nnotifikati mill-Istati 
Membri huma evalwati kif suppost u b’mod korrett. L-evalwazzjoni ta’ miżuri bħal dawn issir 
mill-Kummissjoni fid-dawl tal-objettiv ġenerali tat-Trattat u tar-regolamenti eżistenti tal-UE. 
Rekwiżiti nazzjonali oħra ta’ tikkettar għandhom jiġu ġġustifikati abbażi ta’ ċerti raġunijiet 
elenkati b’mod espliċitu fil-leġiżlazzjoni tal-UE, bħall-ħarsien tas-saħħa pubblika, il-
prevenzjoni ta’ frodi jew il-ħarsien tad-drittijiet ta’ proprjetà industrijali u kummerċjali, u ma 
għandhomx joħolqu ostakoli sproporzjonati għall-moviment ħieles tal-merkanzija. Għalhekk, 
huwa meqjus li hemm salvagwardi u proċeduri xierqa fil-livell tal-UE biex tingħata 
l-attenzjoni xierqa lid-dispożizzjonijiet nazzjonali li mhumiex armonizzati u biex jiġu 
ppreservati l-konsistenza u l-koerenza tal-liġi tal-UE.


