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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li n-nomenklatura tal-ikel kultant tista’ tkun qarrieqa bħal 
fil-każ tar-‘Riistakiusaus’, terminu li jagħti l-impressjoni li l-prodott fih laħam tal-annimali 
tal-kaċċa. Madankollu, il-lista tal-ingredjenti li l-prodott fil-fatt fih turi li hemm iktar laħam 
tal-majjal milli laħam tal-annimali tal-kaċċa (2% biss laħam taċ-ċerv). Il-petizzjonant huwa 
tal-opinjoni li l-isem mogħti lill-prodott għandu jirrifletti l-fatt li fih kwantità (kbira) ta’ laħam 
tal-majjal.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant josserva li xi wħud mill-oġġetti tal-ikel fis-suq huma deskritti b’isem li ma 
jirriflettix il-kompożizzjoni reali tagħhom. B’mod partikolari, il-petizzjonant jikkunsidra li l-
oġġetti tal-ikel mibjugħa taħt l-isem “Riistakiusaus” (fejn il-kelma “riista” timplika li ġie 
prodott mil-laħam tal-annimali tal-kaċċa) u li fihom 83% laħam tal-majjal, għandu jkollhom 
element f’isimhom li jirreferi wkoll għal dan il-laħam.

L-Unjoni Ewropea tipprovdi regoli li jirregolaw l-isem li jingħata lill-prodotti tal-ikel għall-
bejgħ. Għalhekk, skont l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2000/13/KE dwar l-approssimazzjoni ta’ 
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ 
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oġġetti tal-ikel1, fl-assenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, l-isem li taħtu jinbiegħ prodott ikun l-
isem ipprovdut fil-leġiżlazzjoni applikabbli fl-Istat Membru ta’ fejn jinbiegħ il-prodott. 
Jekk ma jeżistux regoli addizzjonali oħra, l-isem għandu jkun deskrizzjoni tal-ikel, li tkun 
ċara biżżejjed biex il-konsumatur ikun jaf in-natura reali tal-prodott u jiddistingwih minn 
prodotti oħra li jista’ jħalltu magħhom.

L-istima dwar jekk id-deskrizzjoni magħżula minn operatur tissodisfax il-kriterji msemmija 
hawn fuq, jew le, titwettaq mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fuq bażi ta’ każ 
b’każ, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-informazzjoni kollha pprovduta fuq it-tikketta. B’mod 
partikolari, id-Direttiva msemmija qabel, billi fl-Artikoli 6 u 7 tagħha tirrikjedi li l-kwantità 
ta’ ingredjent jew kategorija ta’ ingredjenti titniżżel, jekk dawk l-ingredjenti jidhru fl-isem tal-
ikel inkwistjoni jew inkella jiġu enfasizzati fuq it-tikketta, tipprovdi a priori mekkaniżmu 
xieraq kontra r-riskju li l-konsumaturi jiġu mqarrqa fir-rigward tal-ingredjenti użati fil-
manifattura tal-ikel.

Konklużjoni

Huwa obbligu tal-Istat Membri li jevalwaw il-karattru qarrieqi possibbli tal-isem li taħtu 
jinbiegħ l-ikel filwaqt li jikkunsidraw it-tikketta fit-totalità tagħha u dak li l-konsumaturi 
jistgħu jifhmu minnha. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizzjonant 
jikkuntattja lill-Awtorità tas-Sikurezza tal-Ikel “Evira”, fil-Finlanjda, sabiex jenfasizza t-
tħassib imsemmi hawn fuq:

Evira 
Mustialankatu 3 
00790 Helsinki, Finlandja
Tel: +358 20 772 003
Faks: +358 20 772 4350
Posta elettronika: info evira.fi
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