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IL-KUMITAT DWAR L-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TA’ L-IKEL

IMPLIMENTAZZJONI TAL-LEĠIŻLAZZJONI EWROPEA DWAR IS-SIKUREZZA TA’
L-IKEL FL-ISTATI MEMBRI

LAQGĦA TAL-KUMITAT DWAR L-AMBJENT FIS-26-28 TA’ FRAR 2007

IĠJENE U KONTROLL TA’ L-AFFARIJIET TA’ L-IKEL 

1. Kontrolli mill-Istati Membri (Caroline Lucas)

Ir-Regola ta’ l-UE (KE) Nru 882/2004 dwar il-kontrolli uffiċjali ta’ l-ikel u l-għalf tobbliga 
lill-Istati Membri biex jirriformaw il-kontrolli tagħhom ta’ l-ikel u l-għalf sabiex il-kontrolli 
kollha jkunu organizzati fuq bażi ta’ riskju u bi frekwenza kif suppost.  Ovvjament, dan ir-
regolament għadu mhux implimentat kif jixraq f’uħud mill-Istati Membri.
Il-Kummissjoni rċeviet il-pjanijiet nazzjonali ta’ kontroll multi-annwali skond ma jipprovdi l-
Artikolu 41 tar-Regolament ta’ l-UE (KE) Nru 882/2004 mill-Istati Membri kollha? L-Istati 
Membri kollha qed jimplimentaw il-pjanijiet ta’ kontroll nazzjonali tagħhom fl-1 ta’ Jannar 
2007, kif previst f’Artikolu 42? Jekk le, liema Stati Membri ma implimentawx u ma wettqux 
il-pjan ta’ kontroll nazzjonali multi-annwali?  Liema huma dawk il-miżuri li l-Kummissjoni 
qed tissuġġerixxi biex tiżgura li jsiru kontrolli bbażati fuq ir-riskju, indipendenti u għall-
għarrieda sabiex jiżguraw li ikel li mhux tajjeb biex jittiekel min-nies ma jsibx postu fil-katina 
ta’ l-ikel?

2. Infurzar ta’ regoli ġodda (Dagmar Roth-Behrendt)

Il-Kummissjoni tista’ tagħti rendikont dwar l-implimentazzjoni u partikolarment l-infurzar 
attwali tar-regoli ġodda dwar L-Iġjene ta’ l-Ikel u s-Sikurezza ta’ l-Ikel fl-Istati Membri 
(Regolamenti partikolari (KE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni KE 2075/2005 u 2076/2005)?

L-Istati Membri kollha huma konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti tal-legiżlazzjonijiet ta’ l-EU 
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dwar il-kontrolli ta’ l-ikel?

X’deċiżjonijiet ħadet il-Kummissjoni dwar l-effettività tal-kontrolli ta’ l-ikel li sar mill-
awtoritajiet nazzjonali?  X’metodi qed tuża l-Kummissjoni sabiex tevalwa l-effettività tas-
sistemi nazzjonali tal-kontroll ta’ l-ikel?

3. L-effettività ta’ l-HACCP (Linda McAvan)

X’riċerka għamlet il-Kummissjoni dwar l-effettività ta’ l-HACCP (Analiżi tal-Periklu u 
Sistema tal-Punt ta’ Kontroll Kritiku) fil-biċċeriji ta’ l-Istati Membri?

X’evidenza għandu l-Uffiċċju ta’ l-Ikel u l-Veterinerija dwar l-istandards ta’ l-iġjene fl-Istati 
Membri minn Jannar ta’ l-2006 meta s-sistema l-ġdida ta’ l-ippakkettjar iġjeniku ta’ l-ikel 
daħlet fis-seħħ?

4.  Il-pakkett il-ġdid dwar l-iġjene jiddiskrimina kontra l-familji ż-żgħar u favur dawk 
akbar? (Åsa Westlund)

Fl-Isvezja qed jissemma f’ċerti kwartieri tal-media li l-pakkett ta’ l-UE l-ġdid dwar l-iġjene
jiddiskrimina favur djar fejn jgħixu famliji kbar ħafna u kontra kċejjen żgħar ta’ l-iskejjel
lokali.  Il-Kummissjoni għandha xi informazzjoni dwar kemm dan hu minnu?  Fil-fehma tal-
Kummissjoni, l-affermazzjoni li pakkett ta’ l-UE l-ġdid dwar l-iġjene ta’ l-ikel jiffavorixxi l-
familji l-kbar, hija riflessjoni korretta tal-fatti?

5. Livelli ta’ residwi (Satu Hassi)

Rapporti ta’ monitoraġġ mill-UE, Stati Membri u NGOs juru li jeżistu problemi severi relatati 
ma’ residwi ta’ pestiċidi fl-ikel, li ħafna drabi jinstab li huma ferm għola mill-livelli massimi 
awtorizzati. Fir-rapport ta’ monitoraġġ ta’ l-2004, il-Kummissjoni tikkonkludi li “ma jistax 
jiġi eskluż sogru għas-saħħa, b’mod partikolari għal gruppi vulnerabbli”.
F’ħafna mill-każi, il-prodotti milquta ma jkunux iritirati mis-suq għax il-frott u l-ħaxix frisk 
ikun diġà ittiekel qabel ma’ jkunu ħarġu r-riżultati tal-laboratorju.
X’miżuri qed tieħu l-Kummissjoni biex tippromwovi aktar kontrolli effettivi ta’ livelli ta’ 
residwi fl-Istati Membri?  Il-Kummisjoni taqbel li mal-kontrolli tal-prodotti finali, għandhom 
isiru ukoll kontrolli għall-għarrieda fi stadji aktar kmieni tal-katina ta’ l-ikel, fl-irziezet?

PRODOTTI TAL-ĦUT

6. Informazzjoni għall-konsumatur u tikkettjar tal-prodotti tal-ħut fejn isir bejgħ bl-
imnut (Satu Hassi)

Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 104/2000 jipprovdi regoli dettalljati għall-
informazzjoni tal-konsumatur u t-tikkettjar tal-prodotti tal-ħut fejn isir il-bejgħ bl-imnut.  
Għandhom ikunu indikati l-ismijiet kummerċjali ta’ l-ispeċi, il-metodu ta’ produzzjoni 
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(maqbud jew imrobbi) u ż-żona fejn saret il-qabda.  Madankollu, r-riċerka dwar is-suq turi li 
dawn il-provvedimenti rarament jiġu osservati.
X’miżuri qed tieħu l-Kummissjoni sabiex tiggarantixxi li l-provvedimenti tat-tikkettjar qed
ikunu implimentati sew mill-Istati Membri u mill-operaturi tan-negozji ta’ l-ikel? Il-
Kummissjoni għandha l-ħsieb li tinkludi l-provvedimenti tat-tikkettjar ta’ prodotti speċifiċi 
meta tkun qed tirrevedi tad-Direttiva orizzontali 2000/13/KE dwar it-tikkettjar ta’ l-ikel?

KO-EŻISTENZA

7. Prodotti tar-raba’ mmodifikati ġenetikament (GM) (Satu Hassi)

Fil-Komunikat tagħha COM (2006)104 dwar l-implimentazzjoni ta’ miżuri nazzjonali dwar 
il-koeżistenza ta’ prodotti tar-raba’ ġenetikament mmodifikati ma’ prodotti organiċi u 
konvenzjonali, il-Kummissjoni tipprovdi evidenza li huma veru ftit l-Istati Membri li adottaw 
leġiżlazzjoni nazzjonali sabiex iħarsu l-bdiewa organiċi u konvenzjonali minn
kontaminazzjoni minn proddotti tar-raba’ mmodifikati ġenetikament. Il-Kummissjoni taqbel li 
hemm il-ħtieġa ta’ miżuri leġiżlattivi fuq livell ta’ l-UE biex jiżguraw koeżistenza u għażla 
ħielsa għall-konsumaturi u l-bdiewa?


