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Il-Lussemburgu, it-22 ta’ Frar 2018

L-Awdituri tal-UE se jeżaminaw is-sistema ta'
kontroll tal-ikel organiku
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) qed twettaq awditu dwar il-kontrolli tal-ikel organiku fl-UE. Lawdituri se jeżaminaw is-sistema ta’ kontroll li tirregola l-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u limportazzjoni ta’ prodotti organiċi. Huma se jfittxu li jivvalutaw jekk il-konsumaturi issa jistgħux
ikollhom iktar fiduċja li l-prodotti huma verament organiċi milli seta’ kellhom meta l-QEA wettqet laħħar awditu tas-settur fl-2012. L-awdituri ppubblikaw ukoll Dokument ta’ Sfond dwar is-sistema ta'
kontroll tal-ikel organiku fl-UE, għal dawk li huma interessati fis-suġġett.
Il-produzzjoni organika hija mod ta’ produzzjoni tal-ikel u ta’ prodotti oħra li jirrispetta ċ-ċikli tal-ħajja
naturali. In-natura organika tal-prodotti hija verifikata fuq il-bażi ta’ sistema ta’ ċertifikazzjoni stabbilita fiddritt tal-UE u sorveljata mill-Kummissjoni Ewropea. Is-sistema hija implimentata mill-Istati Membri u lispezzjonijiet isiru kemm minn korpi pubbliċi kif ukoll minn dawk privati.
Il-bejgħ bl-imnut fis-suq organiku tal-UE kiber b’54% bejn l-2010 u l-2015. Matul l-istess perjodu, l-erja
totali ta’ art użata għall-biedja organika fl-UE żdiedet b’21%. L-importazzjonijiet tal-prodotti organiċi żdiedu
bi 32% bejn l-2012 u l-2015. Għalkemm il-prezz tal-prodotti organiċi huwa ogħla minn dak tal-prodotti
manifatturati b’mod konvenzjonali, is-suq qed isib diffikultà biex ilaħħaq mad-domanda u l-prezz ogħla li lkonsumaturi huma lesti jħallsu jista’ jinkoraġġixxi l-qerq fil-qasam tal-bejgħ organiku.
“L-isfida li s-settur organiku għandu quddiemu hija li jiżgura tkabbir kostanti fil-provvista u d-domanda,
filwaqt li jibqa’ jżomm il-fiduċja tal-konsumaturi”, qal Nikolaos Milionis, il-Membru tal-Qorti Ewropea talAwdituri responsabbli għall-awditu.
Taħt il-Politika Agrikola Komuni, il-bdiewa organiċi ċertifikati jirċievu pagament ta' “ekoloġizzazzjoni” .
Huma jistgħu jirċievu wkoll appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali kemm għallkonverżjoni għal prattiki ta’ biedja organika kif ukoll għall-manutenzjoni tagħhom. Il-kontribuzzjoni totali ta’
dan il-Fond għall-pagamenti fil-qasam tal-biedja organika għall-2014-2020 tammonta għal EUR 6.5 biljun.
Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat lejn il-bidu tal-2019. Huwa se jagħmel parti minn
serje ta’ rapporti tal-QEA li jkopru diversi aspetti tal-katina tal-ikel bħall-Ħela tal-Ikel (ippubblikat
f’Jannar 2017), it-Trattament Xieraq tal-Annimali (li qed isir bħalissa) u s-Sikurezza Alimentari (li qed isir
bħalissa).

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tad-Dokument ta’ Sfond tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
Id-dokument sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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MT
Noti lill-Edituri
Ir-Regolament tal-UE 834/2007 jipprovdi l-bażi għall-iżvilupp sostenibbli tal-produzzjoni organika filwaqt li
jiżgura l-iffunzjonar effettiv tas-suq intern, jiggarantixxi l-kompetizzjoni ġusta, kif ukoll jiżgura l-fiduċja, u
jipproteġi l-interessi tal-konsumatur. Il-bdiewa u l-operaturi l-oħra jistgħu jiksbu l-fondi tal-UE għallproduzzjoni tal-ikel organiku taħt il-Pilastri 1 u 2 tal-Politika Agrikola Komuni.
L-aħħar rapport tal-Awdituri tal-UE dwar dan is-suġġett kien ir-Rapport Speċjali Nru 09/2012, “Verifika tassistema ta’ kontroll li tirregola l-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-importazzjoni ta’ prodotti
organiċi”.
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