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Is-sistema ta’ sikurezza alimentari tal-UE hija ambizzjuża 
wisq, jgħidu l-Awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, għalkemm is-sistema tal-UE għall-
protezzjoni tal-konsumaturi minn perikli kimiċi fl-ikel għandha bażi soda u hija rrispettata fid-dinja 
kollha, attwalment din hija ambizzjuża wisq. L-awdituri jgħidu li l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati 
Membri ma għandhomx il-kapaċità li jimplimentaw is-sistema bis-sħiħ. 

Il-politika tal-UE dwar is-sikurezza alimentari timmira li tiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni għall-
ħajja u s-saħħa tal-bniedem u li tipproteġi liċ-ċittadini tal-UE minn tliet tipi ta’ perikli fl-ikel: fiżiċi, 
bijoloġiċi u kimiċi. Dan l-awditu kkonċentra fuq il-perikli kimiċi.  

L-awdituri sabu li l-mudell tal-UE rigward is-sikurezza alimentari huwa rrispettat fid-dinja kollha, iżda li 
attwalment huwa ambizzjuż wisq. Huma jgħidu li l-qafas legali li jirregola s-sustanzi kimiċi fl-ikel, fl-
għalf, fil-pjanti u fl-annimali ħajjin għadu qed jiġi żviluppat, u għadu ma ġiex implimentat sal-livell 
previst fil-liġijiet tal-UE li jirregolaw il-produzzjoni tal-ikel. Barra minn hekk, l-Awtorità Ewropea dwar 
is-Sigurtà fl-Ikel, li tipprovdi pariri xjentifiċi li jgħinu fit-tfassil tal-politika Ewropea, qed tesperjenza 
akkumulu ta’ xogħol b’lura fil-ħidma tagħha relatata mas-sustanzi kimiċi. Dan jaffettwa l-
funzjonament xieraq ta’ ċerti partijiet tas-sistema u s-sostenibbiltà tal-mudell fl-intier tiegħu. 

“Is-sikurezza alimentari hija ta’ prijorità għolja għall-UE; taffettwa liċ-ċittadini kollha u hija marbuta 
mill-qrib mal-kummerċ”, qal Janusz Wojciechowski, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. “Iżda s-sistema attwali tal-UE qed tiffaċċja għadd ta’ inkonsistenzi u ta’ 
diffikultajiet.” 

Xi wħud mill-kontrolli mwettqa mill-Istati Membri ma jkoprux il-gruppi kollha ta’ sustanzi kimiċi bl-
istess frekwenza, u l-oqfsa legali tagħhom huma tant estensivi li l-awtoritajiet pubbliċi jsibuha diffiċli li 
jwettqu r-responsabbiltajiet kollha tagħhom. L-awdituri jgħidu li l-kontrolli li jsiru mill-korpi pubbliċi 
jistgħu jikkostitwixxu biss proporzjon żgħir tal-kontrolli kollha li jitwettqu, u li l-aħjar mod kif il-mudell 
tal-UE jista’ jibqa’ kredibbli huwa jekk is-sistemi ta’ kontroll tas-settur pubbliku u dawk tas-settur 
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privat ikunu jikkomplementaw lil xulxin. Madankollu, huwa biss dan l-aħħar li s-sinerġiji bejn dawn it-
tnejn bdew jiġu esplorati. 

L-UE llimitat l-użu ta’ ċerti pestiċidi fuq il-bażi ta’ kriterji ta’ periklu. Minkejja dan, kif jispjegaw l-
awdituri, ir-residwi ta’ dawn il-pestiċidi jistgħu jkunu tollerati fi prodotti li jiġu importati fl-UE jekk 
valutazzjoni tar-riskji tkun uriet li ma jkunx hemm riskju għall-konsumaturi. 

L-awdituri identifikaw ukoll limitazzjonijiet fis-sistema ta’ kontroll, billi l-Istati Membri qed jiffaċċjaw 
diffikultà biex jiddeterminaw in-natura tal-azzjonijiet ta’ infurzar li japplikaw f’każijiet ta’ nuqqas ta' 
konformità.  

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea: 

• tivvaluta l-bidliet potenzjali għal-leġiżlazzjoni li tirregola l-perikli kimiċi fid-dawl tal-kapaċità li 
din tiġi applikata b’mod konsistenti;  

• tkompli tħeġġeġ il-komplementarjetà, sabiex l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri jkunu 
jistgħu jserrħu b’mod aktar estensiv fuq kontrolli li jitwettqu mis-settur privat; 

• tispjega x’azzjoni se tieħu dwar residwi tal-pestiċidi fl-ikel biex iżżomm l-istess livell ta’ 
aċċertament, kemm għall-ikel li jiġi prodott fl-UE kif ukoll għal dak li jiġi importat, filwaqt li tibqa’ 
tikkonforma mar-regoli tad-WTO; 

• tagħti lill-Istati Membri aktar gwida dwar l-applikazzjoni tal-miżuri ta’ infurzar u ssaħħaħ il-
proċeduri tagħha għall-monitoraġġ tal-konformità mar-regoli tal-UE dwar l-ikel. 

Nota lill-Edituri 

Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw minn wieħed mill-ogħla 
livelli ta’ aċċertament fid-dinja f’dak li jirrigwarda s-sikurezza tal-ikel tagħhom. Is-saħħa tal-mudell tal-
UE hija bbażata fuq: 

• struttura ta’ governanza, bid-diviżjoni tar-responsabbiltajiet bejn iż-żewġ aġenziji 
deċentralizzati tal-UE u l-Kummissjoni, li tippermetti li ssir separazzjoni bejn il-valutazzjoni tar-riskji u l-
ġestjoni tagħhom; 

• l-għan li jivvaluta s-sikurezza tas-sustanzi kimiċi qabel ma dawn jintużaw fil-katina alimentari;  

• l-allokazzjoni ċara tar-responsabbiltajiet bejn is-settur privat u l-awtoritajiet ta’ kontroll 
pubbliċi. 

Barra minn hekk, l-UE tirrikjedi li l-pajjiżi terzi jikkonformaw mal-istandards tal-UE sabiex jiggarantixxu 
li l-ikel importat fl-UE jkun jissodisfa l-istess standards għoljin ta’ sikurezza. 

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-industrija u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju tax-
xogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2019 “Perikli kimiċi fl-ikel tagħna: il-politika tal-UE dwar is-sikurezza 
alimentari tipproteġina, iżda jeżistu ċerti diffikultajiet” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA 
(eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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