
CM\896417MT.doc PE485.974v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

16.3.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0743/2011 imressqa minn Jaime Sanfelix Palau, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, dwar l-allegati difetti tad-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta’ 
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettar, preżentazzjoni 
u reklamar ta’ oġġetti tal-ikel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-objettiv tad-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li 
għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettar, preżentazzjoni u reklamar ta’ oġġetti tal-ikel għandu 
ambitu limitat peress li jonqos milli jirregola fid-dettall fejn fuq prodott għandha titqiegħed it-
tikketta sabiex il-konsumatur ikun jista’ jaraha. Billi din hija kwistjoni li taqa’ taħt il-
leġiżlazzjoni nazzjonali, l-informazzjoni għall-konsumatur mhix qed tiġi pprovduta b’mod 
mhux ekwivoku, u hija miftuħa għal abbuż min-naħa tad-distributuri u għall-konfużjoni 
rigward il-provenjenza ta’ tali prodotti u l-kwalità tagħhom. Huwa għalhekk isostni li din id-
Direttiva għandha tiġi emendata fl-interess tal-konsumaturi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 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-petizzjonant jgħid li m’hemmx regoli dettaljati tal-UE li jiddeterminaw fejn għandha 
titqiegħed jew tiġi ppreżentata t-tikketta tal-ikel. Barra minn hekk, huwa jikkunsidra li r-regoli 
ġenerali tat-tikkettar, kif meħtieġ mid-Direttiva 2000/13/KE1, għandhom ikopru wkoll l-ikel 
mhux ippakkjat minn qabel. Huwa osservat li, fin-nuqqas ta’ rekwiżiti obbligatorji bħal dawn, 
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din il-kategorija ta’ prodotti faċilment tista’ toħloq konfużjoni, u għalhekk, il-prodotti jiġu 
konfużi bejniethom. Dan imbagħad jista’ jdgħajjef it-traċċabilità ta’ ikel bħal dan u jqarraq 
bil-konsumaturi. Għal dawn ir-raġunijiet, il-petizzjonant qed jitlob għal tibdil xieraq tar-regoli 
ta' tikkettar attwali. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 2000/13/KE tipprovdi għal prinċipju ġenerali li skontu t-tikkettar, il-
preżentazzjoni u r-reklamar tal-ikel ma jistgħux iqarrqu bil-konsumatur. Dan il-prinċipju 
japplika bl-istess mod għall-ikel ippakkjat minn qabel u għal dak li mhuwiex. Għall-finijiet ta’ 
din id-Direttiva, ‘tikkettar’ tfisser kull kelma, dettalji, trejdmarks, isem tad-ditta, materjal jew 
simbolu bl-istampi marbut ma’ xi ikel u mqiegħed fuq xi pakkett, dokument, avviż, tikketta, 
ċirku jew għonq li jkun hemm ma' dak l-ikel jew li jirriferi għalih; 

Fid-dawl tas-sussidjarjetà u peress li l-ikel mibjugħ mhux f’pakkett huwa soġġett għal 
kummerċ transkonfinali limitat ħafna, huwa f’idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu liema dettalji 
ta’ tikkettar għandhom jiġu mogħtija fuq l-ikel mhux ippakkjat minn qabel. L-istess approċċ 
inżamm fir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi adottat reċentement1. Madankollu, il-leġiżlazzjoni l-ġdida teħtieġ li l-
informazzjoni dwar il-preżenza ta’ sustanzi li x’aktarx jikkawżaw reazzjonijiet allerġiċi jew 
intolleranzi għandha tingħata lill-konsumaturi fil-każijiet kollha, inkluż l-ikel mhux ippakkjat 
minn qabel.

Barra minn hekk, ir-Regolament il-ġdid jistabbilixxi sett ta’ prinċipji ġenerali u rekwiżiti li 
jittrattaw prattiki ġusti dwar l-informazzjoni kif ukoll id-disponibbiltà, it-tqegħid u l-
preżentazzjoni ta' informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel. B’mod partikolari, huwa provdut li 
informazzjoni obbligatorja għandha tkun faċilment aċċessibbli u mqiegħda fis-suq f’post li 
jidher b’tali mod li tkun viżibbli faċilment, tinqara b'mod ċar u, fejn xieraq, ma tkunx tista’ 
titħassar. Bl-ebda mod m’għandha tkun moħbija, mgħottija, imnaqqsa jew imfixkla b'xi kitba 
oħra jew stampi jew xi materjal ieħor li jintervjeni.

Fil-każ ta' ikel ippakkjat minn qabel, l-informazzjoni għandha tidher fuq il-pakkett jew fuq 
tikketta. Għal dan il-għan, ‘tikketta’ tfisser kull tabella, ditta, marka, stampa jew materjal 
deskrittiv ieħor miktub, stampat, stensiljat, immarkat, ibbuzzat 'il barra jew imprimat fuq il-
pakkett jew il-kontenitur tal-ikel, jew imwaħħal miegħu; Għall-ikel mhux ippakkjat minn 
qabel, il-mod kif tingħata l-informazzjoni dwar allerġeni jew dettalji oħra li jistgħu jkunu 
meħtieġa mill-Istati Membri jista’ jiġi deċiż mill-awtoritajiet nazzjonali. Madankollu, il-
prinċipji u r-rekwiżiti ġenerali msemmijin qabel, bħalma huma l-aċċess faċli u l-viżibbiltà, 
għandu jkun hemm konformità magħhom fil-każijiet kollha. 

Fl-aħħar nett, sabiex ikun żgurat li jintlaħqu r-rekwiżiti tal-informazzjoni dwar l-ikel, ir-
Regolament jiddefinixxi r-responsabbiltà tal-operaturi tan-negozji tal-ikel skont ir-rwol 
tagħhom fil-katina tal-provvista tal-ikel. Għaldaqstant, fil-każ ta' ikel mhux ippakkjat minn 
qabel, l-operaturi tan-negozju tal-ikel, inklużi l-bejjiegħa bl-imnut, għandhom jiżguraw 
konformità mar-regoli tal-UE u ma’ kwalunkwe regoli nazzjonali li jikkonċernaw il-
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preżentazzjoni u d-disponibbiltà tal-informazzjoni dwar l-ikel.  

Konklużjoni

Minħabba l-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-fatt li l-ikel mhux ippakkjat minn qabel huwa 
soġġett għal kummerċ transkonfinali limitat ħafna, huwa f’idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu, 
bl-eċċezzjoni tal-allerġeni, jekk u liema informazzjoni għandha tingħata dwar din il-kategorija 
ta’ prodotti. Ir-Regolament il-ġdid li għandu x'jaqsam mal-informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi jipprovdi għal aktar għodod legali li għandhom l-għan li jiżguraw li l-
konsumaturi ma jiġux gwidati ħażin fir-rigward tal-informazzjoni u l-identità ta’ ikel mhux 
ippakkjat minn qabel.


