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Suġġett: Petizzjoni 0846/2011 minn Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta u Sergio
Maradei ta’ ċittadinanza Taljana, f'isem l’Assoutenti, dwar it-tikkettjar
xieraq tax-xorb alkoħoliku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti, li jirrappreżentaw assoċjazzjoni tal-konsumaturi, jindikaw li l-konsum tax-
xorb alkoħoliku jista’ jikkawża mard serju u jista’ jwassal għal dipendenza fil-każ ta’ xorb 
żejjed. F’dan il-kuntest, qed jitolbu li tiġi introdotta leġiżlazzjoni Ewropea li tipprovdi 
informazzjoni adegwata għall-konsumaturi dwar it-tikketti tax-xorb alkoħoliku.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta' Frar, 2012

Il-petizzjonant jirreferi għall-eżitu tal-istudji differenti dwar l-impatt negattiv fuq is-saħħa
assoċjat mal-konsum tax-xorb alkoħoliku u b'mod partikolari għall-fatt li l-alkoħol huwa
fattur ta' riskju, irrispettivament mill-ammont ta' konsum tiegħu, għal tipi speċifiċi tal-kanċer.
Għalhekk, il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni tal-UE għandha tinkludi rekwiżit 
ta’ tikkettjar għax-xorb alkoħoliku sabiex tipprovdi lill-konsumaturi twissija preċiża u ċara. 

Barra minn hekk, il-petizzjonant jiddispjaċih li l-ebda dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-
tikkettjar ma ġew adottati għax-xorb alkoħoliku, kif meħtieġ fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 
2000/13/KE. Ġie ddikjarat ukoll li dan il-vojt legali ma ġiex irranġat bil-Proposta tal-
Kummissjoni għal Regolament dwar l-għoti tal-informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi.   
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-protezzjoni tas-saħħa tal-konsumaturi hija kwistjoni ta' importanza ewlenija għall-
Kummissjoni. Huwa importanti wkoll li l-konsumaturi jiġu pprovduti b'informazzjoni li hija
meħtieġa biex jagħmlu għażliet infurmati dwar l-ikel.

Id-Direttiva 2000/13/KE tistabbilixxi r-regoli orizzontali dwar l-informazzjoni li għandha tiġi
indikata fuq it-tikketti tal-ikel, inkluż ix-xorb alkoħoliku. Huwa għalhekk meħtieġ li l-ikel
bħal dan ikollu l-informazzjoni partikolari elenkata fl-Artikolu 3 tad-Direttiva. L-unika deroga
li għandha x'taqsam speċifikament ma' ċertu xorb alkoħoliku hija dik fl-Artikolu 9 (5), fejn id-
data ta’ durabilità mhux meħtieġa għall-inbejjed, l-inbejjed tal-likuri, l-inbejjed spumanti, l-
inbejjed aromatizzati u l-prodotti simili miksuba mill-għeneb, mill-most u minn frott ieħor, u 
x-xorb li fih 10 % jew aktar ta’ volum ta' alkoħol. 

Ix-xarbiet alkoħoliċi huma meħtieġa wkoll, fil-prinċipju, li jittikkettjaw l-ingredjenti tagħhom.
L-intenzjoni tal-leġiżlatur hija kkonfermata fl-Artikolu 6 (3) tad-Direttiva 2000/13/KE li 
tiddikjara li r-regoli ser jiġu stabbiliti għal dan il-għan. Madankollu, kif imsemmi mill-
petizzjonant, minħabba n-nuqqas ta' tali regoli fis-seħħ, huwa fil-fatt mhux possibbli li jiġi 
applikat dan il-prinċipju. Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-Kummissjoni ppreżentat 
proposta lill-Kunsill fi tliet okkażjonijiet (fl-1982, fl-1991 u fl-1997) biex tiddetermina r-
regoli għat-tikkettjar tal-ingredjenti tax-xorb alkoħoliku. Sfortunatament, qatt ma kien
possibbli li jintlaħaq ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.  

Ta’ min jenfasizza li, fi kwalunkwe każ, l-ingredjenti tax-xorb alkoħoliku għandu jkollhom 
tikketti jekk huma elenkati fl-Anness IIIa (allerġeni) tad-Direttiva 2000/13/KE. 

Fir-rigward tal-lista tal-ingredjenti tax-xorb alkoħoliku, il-Proposta tal-Kummissjoni għal 
Regolament dwar l-għoti tal-informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi ppruvat, fost l-oħrajn, 
ittejjeb u tiċċara l-inċertezzi legali eżistenti. Sabiex titqies il-ħtieġa tal-konsumaturi għall-
informazzjoni l-proposta pprovdiet li x-xorb alkoħoliku mħallat lest biex jinxtarab, spiss 
imsejjaħ "alcopops", għandu jinkludi lista tal-ingredjenti. Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-inbid, 
l-ispirti u l-birra u bil-ħsieb li jiġi żgurat approċċ konsistenti u ta’ koerenza f'dan is-settur, 
kien previst li l-Kummissjoni tirrapporta dwar l-istat attwali dwar ir-regoli tal-Unjoni dwar it-
tikkettjar tal-lista ta’ ingredjenti u n-nutrizzjoni ta' tali prodotti bil-possibilità ta' miżuri li jiġu 
adottati.

Matul id-diskussjonijiet dwar it-test propost fil-Kunsill u l-Parlament Ewropew, il-linja 
politika tal-Kummissjoni ma ngħatatx appoġġ. Għalhekk, il-PE ħtieġ l-eżenzjoni tax-xorb 
alkoħoliku kollu mit-tikkettjar tal-ingredjenti u l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni. Min-naħa 
tiegħu, il-Kunsill sejjaħ għal eżenzjonijiet għall-inbid, l-ispirti u l-birra u l-prodotti simili
konkorrenti b’rapport dwar it-tikkettjar ta' dawn il-prodotti fi żmien 5 snin. Il-kompromess
finali li ntlaħaq f'dan ir-rigward kien li tinżamm l-eżenzjoni tat-tikkettjar għax-xarbiet 
alkoħoliċi kollha. Barra minn hekk, il-leġiżlatur impenja lill-Kummissjoni sabiex tipproduċi, 
fi żmien 3 snin, rapport dwar l-applikazzjoni għall-prodotti bħal dawn tar-rekwiżiti tat-
tikkettjar relatati mal-lista tal-ingredjenti u l-indirizzar jekk ix-xorb alkoħoliku fil-ġejjieni
għandux jipprovdi informazzjoni dwar in-nutrizzjoni u b'mod partikolari dwar il-valur tal-
enerġija.
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Fil-kuntest tar-reviżjoni tal-qafas legali kurrenti tal-UE għall-għoti tal-informazzjoni dwar l-
ikel lill-konsumaturi, il-kwistjoni ta' tikketti ta' twissija fuq ix-xorb alkoħoliku ma kinitx 
imqajma. Għalhekk, u b’kunsiderazzjoni tal-firxa tar-riskji relatati mal-alkoħol li huma
enfasizzati fl-iskemi ta’ tikkettjar voluntarji, ir-Regolament adottat reċentement (UE) Nru 
1169/2011 ma jipprevedi l-ebda rekwiżiti dwar il-kwistjoni. Madankollu, l-Istati Membri 
għandhom il-possibbiltà li jadottaw dawn it-twissijiet permezz ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali,
fuq bażi (fost l-oħrajn) tas-saħħa pubblika. Il-kompatibbiltà tagħhom mal-liġi tal-Unjoni 
għandha tiġi evalwata mill-Kummissjoni fuq bażi ta' każ b'każ. Barra minn hekk, ir-
Regolament (UE) Nru 1169/2011 jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra, fil-qafas tar-
rapport dwar it-tikkettjar tax-xorb alkoħoliku, rekwiżiti speċifiċi addizzjonali li għandhom 
x'jaqsmu max-xorb alkoħoliku. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni hija mħeġġa li tqis il-
kwistjonijiet pubbliċi dwar il-ħsara relatata mal-alkoħol speċjalment għall-konsumaturi
żgħażagħ u vulnerabbli.

Fl-aħħar nett, għandu jingħad li l-istrateġija tal-UE biex tappoġġja lill-Istati Membri għat-
tnaqqis tal-ħsara relatata mal-alkoħol tidentifika l-informazzjoni, l-edukazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-impatt tal-konsum li jagħmel il-ħsara u perikoluż bħala wieħed mis-
suġġetti ewlenin. Il-Kummissjoni qed tħeġġeġ lill-produtturi tal-alkoħol biex volontarjament
iqiegħdu messaġġi fuq ix-xorb alkoħoliku sabiex jinfurmaw lill-konsumaturi dwar ir-riskji 
għas-saħħa. Għalhekk, xi produtturi qegħdin volontarjament jużaw il-format tat-twissija dwar 
ir-riskji relatati mat-tqala, li huwa obbligatorju fi Franza. Dawn il-prattiċi jikkontribwixxu lejn
ċertu konsistenza u uniformità tal-messaġġ fost il-kategoriji tax-xorb u fl-Istati Membri 
kollha.

Konklużjoni

Skont il-leġiżlazzjoni reċentement adottata fil-qasam tat-tikkettjar tal-ikel, il-Kummissjoni ser 
tkompli tanalizza r-rekwiżiti tal-informazzjoni għax-xorb alkoħoliku. Għalhekk, wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati u l-Istati Membri, il-Kummissjoni ser tipproduċi 
rapport sat-13 ta’ Diċembru, 2014 li, jekk jkun xieraq, ser ikun akkumpanjat minn miżuri 
leġiżlattivi li jintroduċu r-rekwiżiti tat-tikkettjar speċifiċi għal dawn il-prodotti. F'dan ir-
rigward, l-istudji u l-informazzjoni kollha disponibbli ser jiġu eżaminati, inklużi dawk 
imsemmija mill-petizzjonant.


