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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0544/2011, ippreżentata minn Roberto Raggi u Giuseppe Fusari, 
ta’ ċittadinanza Taljana, f’isem l-Associazione SOS Consumatore e 
Consumatori Europei, dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-ġlieda kontra 
l-prodotti tal-ikel foloz

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tindika l-problema serja tal-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-ikel foloz fl-UE, 
speċjalment prodotti miċ-Ċina, li mhumiex konformi mar-regolamenti tas-saħħa pubblika li 
hemm fis-seħħ fl-Istati Membri.

F’dan ir-rigward, il-petizzjoni tagħmel appell lill-Kummissjoni Ewropea biex tieħu azzjoni 
aktar qawwija biex tiġġieled l-importazzjoni ta’ prodotti agrikoli tal-ikel foloz li huma ta’ 
ħsara għas-saħħa tal-bniedem, u biex tiġi sorveljata l-ġestjoni tal-portijiet Ewropej.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għal-leġiżlazzjoni fil-livell tal-UE dwar il-katina alimentari, u 
jippreferu kieku l-isforzi kienu indirizzati għall-protezzjoni taċ-ċittadini minn prodotti tal-ikel 
foloz. F’dan il-kuntest, huma qed joġġezzjonaw għall-ammonti ta’ oġġetti tal-ikel li jiġu 
importati b’mod partikolari fl-Italja, u jsaqsu jekk l-awtoritajiet rilevanti għall-kontroll 
nazzjonali humiex mgħammra biex jieħdu ħsieb dawn ir-riskji li huma qed josservaw.
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni ma taqbilx mal-opinjoni tal-petizzjonanti li parti kbira mil-leġiżlazzjoni tal-
UE f’dan il-qasam ma tiffukax fuq il-punt essenzjali tal-argument. Il-leġiżlazzjoni dwar l-ikel 
li tenfasizza suq uniku f’dan is-settur – li tirrappreżenta aktar minn 10% tal-konsum 
domestiku fl-UE27 – tifforma parti importanti mill-acquis tal-UE għall-benefiċċju ta’ kuljum 
ta’ miljuni ta’ ċittadini li bla dubju ta’ xejn igawdu l-prodotti alimentari l-aktar varjati u sikuri 
fid-dinja.  Dan l-acquis huwa bla dubju ta’ xejn soġġett għal reviżjoni. Attwalment, il-
Kummissjoni hija involuta fit-tnaqqis tal-piż amministrattiv u fil-promozzjoni tal-prinċipji 
tas-Sussidjarjetà u Proporzjonalità. L-azzjonijiet konkreti huma parti mill-Aġenda tar-
Regolamentazzjoni Intelliġenti. Mill-2007, il-Kummissjoni bdiet twettaq operazzjoni fuq 
skala kbira biex tkejjel l-ispejjeż amministrattivi u tnaqqas il-piż amministrattiv. Skont l-
istimi, ikun fattibbli li jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi b’25% sal-2012. Dan għandu jkollu 
impatt ekonomiku sinifikanti fuq l-ekonomija tal-UE – ekwivalenti għal żieda ta’ 1.4% fil-
livell tal-PDG.

Is-17-il Rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet1 jipprovdi informazzjoni ġenerali dwar il-
prinċipji, u jippreżenta eżempji ta’ każijiet prinċipali fejn tqajjem tħassib dwar is-
sussidjarjetà.  Ir-rapport juri l-varjetà wiesgħa ta’ opinjonijiet tal-atturi differenti – il-
Kummissjoni, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali u l-Parlamenti nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar il-
progress tal-aġenda tar-regolamentazzjoni intelliġenti fl-aħħar sitt xhur tal-2012.

Dwar il-kwistjoni speċifika tas-sikurezza tal-ikel, u s-setgħa tal-awtoritajiet li jassigurawha, 
il-Kummissjoni tixtieq tirreferi l-Kumitat dwar il-Petizzjonijiet l-aktar għall-Artikolu 8 tar-
Regolament (KE) Nru. 178/20022 (b’mod ġenerali magħruf bħala l-“Liġi Ġenerali dwar l-
Ikel”), li skont dan, il-prevenzjoni ta’ prattiki frodulenti jew prattiki li jingannaw u l-
adulterazzjoni tal-ikel jew kwalunkwe prattika oħra li tista’ tqarraq bil-konsumatur, hija 
waħda mill-objettivi mfittxija mil-liġi tal-UE dwar l-ikel. Barra minn hekk, prattiki qarrieqa 
tat-tikkettar huma pprojbiti b’mod ċar mir-regoli ġenerali dwar it-tikkettar tal-ikel.  L-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/13/KE dwar it-tikkettar, il-preżentazzjoni u r-reklamar ta’
oġġetti tal-ikel3, jirrikjedi li t-tikkettar u l-metodi użati m’għandhomx ikunu tat-tip li jistgħu 
jqarrqu bix-xerrej fuq livell materjali, b’mod partikolari fir-rigward tal-karatteristiċi tal-ikel u, 
b’mod partikolari, fost l-oħrajn, fir-rigward tan-natura u tal-identità tiegħu. Dan japplika 
wkoll għall-preżentazzjoni u r-reklamar tal-ikel.

L-Istati Membri huma responsabbli għall-infurzar tal-liġi u l-verifika tal-għalf u l-ikel tal-UE, 
permezz tal-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali, sabiex il-ħtiġijiet rilevanti tagħhom ikunu 
sodisfatti mill-operaturi tan-negozju fl-istadji kollha tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-
distribuzzjoni. Kontrolli uffiċjali għandhom jitwettqu b’mod regolari, fuq bażi ta’ riskju, bil-
frekwenza neċessarja u miżuri adegwati għandhom jittieħdu biex jeliminaw ir-riskju u 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:EN:PDF.
2 Regolament (KE) Nru. 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-
prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u 
jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet dwar is-sigurtà tal-ikel, ĠU L 31, tal-1.2.2002.
3 ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.
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jassiguraw l-infurzar tal-liġi tal-ikel tal-UE b’rabta ma’ prodotti kemm domestiċi kif ukoll 
importati. Fir-rigward tal-importazzjonijiet li huma ta’ tħassib għall-petizzjonanti, il-
petizzjonanti jistgħu jiġu riferuti b’mod utli għar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru. 1 
2010 dwar proċeduri doganali, u r-rapport speċjali Nru.14 2010 dwar l-importazzjonijiet tal-
laħam. Dawn għandhom jipprovdu ammont sostanzjali ta’ informazzjoni kontestwali utli.

L-iffalsifikar tal-ikel fl-Ewropa huwa ġeneralment reat kriminali barra mill-kamp ta’ 
applikazzjoni dirett tal-liġi tal-UE. Madanakollu, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni 
tal-membri tal-Kumitat dwar l-operazzjoni riċenti (Novembru 2011) "OPSON"1 , koordinata 
mill-Interpol u l-Europol u l-awtoritajiet tal-kontroll ta’ 8 Stati Membri2 li wasslet għall-
konfiska ta’ għexieren ta’ tunnellati ta’ prodotti foloz. Il-prodotti normalment jippreżentaw 
marġini għolja fil-katina alimentari (ġobon, inbid, żejt, ċikkulata, eċċ.) u għandhom il-
kapaċità li jinħażnu għal mill-inqas tul ta' żmien medju. Din l-operazzjoni turi biċ-ċar il-
kapaċità effettiva tal-awtoritajiet rilevanti biex tiġi indirizzata din it-tip ta’ problema.

Dwar ir-riskji għall-konsumaturi minn prodotti mhux sikuri jew ikkontaminati, il-
Kummissjoni għal darba oħra tixtieq tirreferi lill-Kumitat għas-Sistema ta’ Twissija Bikrija 
għall-Ikel u l-Għalf3. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, din is-sistema għall-kontroll tal-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodott meta jkun stabbilit riskju, taħdem tajjeb. Fil-fatt, mill-55 
twissija fi ħdan din is-sistema fl-2011, il-biċċa l-kbira kienet tikkonċerna ċaħdiet tad-dħul fil-
fruntiera, preċiżament waħda mill-preokkupazzjonijiet tal-petizzjonanti.

It-tħassib tal-petizzjonanti dwar informazzjoni għall-konsumaturi huwa bla dubju ta’ xejn 
ukoll tħassib kostanti tal-Parlament Ewropew, hekk kif urew id-dibattiti riċenti li wasslu 
għall-ftehim fit-tieni qari f'Lulju 2011 (Ir-rapport ta’ Sommer, PE ref. A7-0109/2010). 
Inizjattivi addizzjonali dwar standards tal-kummerċjalizzazzjoni u tikketti tal-kwalità 
attwalment jinsabu fl-ewwel qari tal-proċess leġiżlattiv (Ir-rapporti ta’ Garcia Perez, PE ref. 
C7-0423/2010 u C7-0422/2010)), li b’mod utli jistgħu jinġiebu għall-attenzjoni tal-
petizzjonanti.

Konklużjoni

Għalkemm kull sistema tal-ikel tista’ tkun miftuħa għal aktar titjib, hekk kif spjegat hawn fuq, 
il-Kummissjoni ma taċċettax li l-kummerċ fl-oġġetti tal-ikel huwa ta’ riskju inerenti għall-
konsumaturi fl-Ewropa u ma taqbilx mal-opinjoni tal-petizzjonanti f’dan ir-rigward.

                                               
1 Li tfisser "ikel" bil-Grieg antik
2 http://www.contrefacon-riposte.info
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm


