
RR\1077954MT.doc PE557.122v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2014 - 2019

Dokument ta' sessjoni

A8-0311/2015

5.11.2015

***I
RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-
Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 834/2007
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Martin Häusling



PE557.122v02-00 2/349 RR\1077954MT.doc

MT

PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) 
Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-Regolament dwar il-Kontrolli 
Uffiċjali] u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2014)0180),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7–0109/2014),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-prinċipju ta’ proporzjonalità, mill-Kunsill 
Federali Awstrijakk, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà,– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
tat-15 ta’ Ottubru 20141,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-
0311/2015),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 
li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-
Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

1 ĠU C 12, 15.1.2015, p. 75.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-osservanza tal-istandards għoljin tas-
saħħa, tal-ambjent u tat-trattament xieraq 
tal-annimali fil-produzzjoni ta’ prodotti 
organiċi hija intrinsika għall-kwalità 
għolja ta’ dawk il-prodotti. Kif enfasizzat 
fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni rigward il-politika 
dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli11, il-
produzzjoni organika tifforma parti mill-
iskemi tal-kwalità tal-Unjoni tal-prodotti 
agrikoli flimkien mal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi, l-ispeċjalitajiet tradizzjonali 
ggarantiti u prodotti mill-iktar reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Unjoni, kif stabbilit fir-
Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 u r-
Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill13, 
rispettivament. F’dan ir-rigward, il-
produzzjoni organika ssegwi l-istess 
għanijiet inklużi fil-politika agrikola 
komuni (‘PAK’) li huma inerenti għall-
iskemi tal-kwalità tal-prodotti agrikoli 
kollha tal-Unjoni.

(2) L-osservanza ta' standards għoljin tas-
saħħa, tal-ambjent u tat-trattament xieraq 
tal-annimali fil-produzzjoni ta’ prodotti 
organiċi hija intrinsika għal-livell ta’ 
nutriment ta’ dawk il-prodotti. Kif 
enfasizzat fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
rigward il-politika dwar il-kwalità tal-
prodotti agrikoli11, il-produzzjoni organika 
tifforma parti mill-iskemi tal-kwalità tal-
Unjoni tal-prodotti agrikoli flimkien mal-
indikazzjonijiet ġeografiċi, l-ispeċjalitajiet 
tradizzjonali ggarantiti u prodotti minn 
reġjuni muntanjużi u mill-iktar reġjuni 
mbiegħda tal-Unjoni, kif stabbilit fir-
Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 u r-
Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill13 
rispettivament. F’dan ir-rigward, il-
produzzjoni organika twettaq rwol ewlieni 
fl-istabbiliment ta’ biedja u sistemi tal-ikel 
aktar sostenibbli, u għal dak il-għan, hija 
ssegwi għanijiet inklużi fil-politika 
agrikola komuni (‘PAK’) li huma inerenti 
għall-iskemi tal-kwalità tal-prodotti 
agrikoli kollha tal-Unjoni.

__________________ __________________
11 COM (2009) 234 finali. 11 COM (2009) 234 finali.
12 Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
Novembru 2012 dwar skemi ta’ kwalità 
għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU 
L 343, 14.12.12, p. 1).

12 Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
Novembru 2012 dwar skemi ta’ kwalità 
għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU 
L 343, 14.12.12, p. 1).

13 Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri 
speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-
aktar imbiegħda tal-Unjoni u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 
(ĠU L 78, 20.3 0.2013, p. 23).

13 Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri 
speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-
aktar imbiegħda tal-Unjoni u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 
(ĠU L 78, 20.3 0.2013, p. 23).
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’mod partikolari, l-għanijiet tal-
politika tal-produzzjoni organika jinsabu 
fl-għanijiet tal-PAK billi jiżguraw li l-
bdiewa jirċievu redditu xieraq għall-
konformità mar-regoli dwar il-produzzjoni 
organika. Barra minn hekk, id-domanda li 
qed tikber tal-konsumaturi għall-prodotti 
organiċi toħloq kundizzjonijiet għal 
żvilupp ulterjuri u espansjoni tas-suq 
f’dawk il-prodotti u għaldaqstant għal 
żieda fir-redditu tal-bdiewa involuti fil-
produzzjoni organika.

(3) B’mod partikolari, l-għanijiet tal-
politika tal-produzzjoni organika jinsabu 
fl-għanijiet tal-PAK billi jiżguraw li l-
bdiewa jirċievu redditu xieraq għall-
konformità mar-regoli dwar il-produzzjoni 
organika. Barra minn hekk, id-domanda li 
qed tikber tal-konsumaturi għall-prodotti 
organiċi toħloq kundizzjonijiet għal 
żvilupp ulterjuri u espansjoni tas-suq 
f’dawk il-prodotti u għaldaqstant għal 
żieda fir-redditu tal-bdiewa involuti fil-
produzzjoni organika. Filwaqt li jqis il-fatt 
li l-bdiewa tal-Unjoni jiffaċċjaw problemi 
dejjem akbar biex jirċievu introjtu ġust 
mill-katina alimentari, dan ir-Regolament 
għandu jikkontribwixxi wkoll biex il-
bdiewa u l-konsumaturi jiġu megħjuna 
joħolqu rabtiet mill-ġdid bejniethom 
permezz ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta 
fi ktajjen alimentari qosra u b’hekk 
joħolqu sehem ġust tal-valur miżjud tal-
ikel u esternalitajiet pożittivi maħluqa fil-
biedja organika.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Barra minn hekk, il-produzzjoni 
organika hija sistema li tikkontribwixxi 
għall-integrazzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
protezzjoni ambjentali fil-PAK u 
tippromwovi produzzjoni agrikola 
sostenibbli. Għal din ir-raġuni, ġew 
introdotti fil-PAK miżuri li jappoġġjaw 

(4) Barra minn hekk, il-produzzjoni 
organika hija sistema li tikkontribwixxi 
għall-integrazzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
protezzjoni ambjentali fil-PAK u 
tippromwovi produzzjoni agrikola 
sostenibbli. Għal din ir-raġuni, ġew 
introdotti fil-PAK miżuri li jappoġġjaw 



PE557.122v02-00 8/349 RR\1077954MT.doc

MT

finanzjarjament il-produzzjoni organika, l-
iktar riċenti skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, u b’mod partikolari msaħħin 
fir-riforma riċenti tal-qafas ġuridiku tal-
politika għall-iżvilupp rurali kif stabbilita 
bir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15.

finanzjarjament il-produzzjoni organika, l-
iktar riċenti skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, u b’mod partikolari msaħħin 
fir-riforma riċenti tal-qafas ġuridiku tal-
politika għall-iżvilupp rurali kif stabbilita 
bir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15. Dan 
ir-Regolament għandu għalhekk jirreferi 
għall-miżuri eliġibbli fi ħdan il-
programmi ta' żvilupp rurali nazzjonali li 
għandhom jikkontribwixxu għall-appoġġ 
tat-trobbija organika u l-provvista mtejba 
ta' żrieragħ u għalf tal-annimali organiċi. 
Barra minn hekk, hemm il-ħtieġa urġenti 
ta’ data affidabbli dwar il-lakuni eżistenti 
tal-provvista ta’ żrieragħ organiċi, ta’ 
għalf organiku u għejun ta’ proteini 
organiċi, u għandhom jitressqu proposti u 
jiġu varati pjanijiet ta’ azzjoni biex 
jimtlew dawk il-lakuni sabiex jibdew 
jitneħħew gradwalment id-derogi eżistenti 
fir-rigward ta’ dawk il-kwistjonijiet.

__________________ __________________
14 Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli 
għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt 
skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

14 Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli 
għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt 
skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

15 Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Diċembru 2013 dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, 
p. 487).

15 Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Diċembru 2013 dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, 
p. 487).

Emenda 4

Proposta għal regolament
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Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Is-settur tal-biedja organika fl-
Unjoni żviluppa malajr matul is-snin li 
għaddew, mhux biss f'termini taż-żona 
użata għall-biedja organika, iżda wkoll 
f'termini tan-numru ta' azjendi u n-
numru kumplessiv ta' operaturi organiċi 
rreġistrati fl-Unjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minħabba l-evoluzzjoni dinamika tas-
settur organiku, ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 834/200726 identifika l-bżonn ta' 
analiżi futura tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
produzzjoni organika, b’kunsiderazzjoni 
għall-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni ta’ dawk ir-regoli. Ir-riżultati 
ta’ dik l-analiżi mwettqa mill-Kummissjoni 
juru li l-qafas ġuridiku tal-Unjoni li 
jirregola l-produzzjoni organika għandu 
jittejjeb biex jipprevedi r-regoli li 
jikkorrispondu għall-aspettattivi għoljin 
tal-konsumaturi u li jiggarantixxu ċarezza 
suffiċjenti għal dawk li huma indirizzati 
lejhom. Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) 
Nru 834/2007 għandu jiġi rrevokat u 
sostitwit b’Regolament ġdid.

(8) Minħabba l-evoluzzjoni dinamika tas-
settur organiku, ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 834/200726 identifika l-bżonn ta' 
analiżi futura tar-regoli tal-Unjoni dwar il-
produzzjoni organika, b’kunsiderazzjoni 
għall-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni ta’ dawk ir-regoli. Ir-riżultati 
ta’ dik l-analiżi mwettqa mill-Kummissjoni 
juru li l-qafas ġuridiku tal-Unjoni li 
jirregola l-produzzjoni organika għandu 
jittejjeb biex jipprevedi r-regoli li 
jikkorrispondu għall-aspettattivi għoljin 
tal-konsumaturi u li jiggarantixxu ċarezza 
suffiċjenti għal dawk li huma indirizzati 
lejhom. Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) 
Nru 834/2007 għandu jiġi rrevokat u 
sostitwit b’Regolament ġdid. Madankollu, 
id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 li jwieġbu għal dawk 
l-għanijiet għandhom jiġu preservati 
f’dan ir-Regolament. Barra minn hekk, 
dan ir-Regolament għandu prinċipalment 
itejjeb l-implimentazzjoni tal-prinċipji u r-
regoli attwali u joħloq dinamika li 
permezz tagħha s-settur ikun jista’ jilqa’ 
l-isfidi li jiffaċċja. 

__________________ __________________
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26 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar 
il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ 
prodotti organiċi u li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 2092/91 
(ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

26 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar 
il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ 
prodotti organiċi u li jemenda r-
Regolament (KEE) Nru 2092/91 
(ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-esperjenza miksuba sa issa bl-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nri 834/2007 turi l-bżonn li jiġi kkjarifikat 
għal liema prodotti japplika dan ir-
Regolament. Primarjament, għandu jkopri 
l-prodotti agrikoli, inklużi prodotti tal-
akkwakultura, elenkati fl-Anness I tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (‘it-Trattat’). Barra minn hekk, 
għandu jkopri l-prodotti agrikoli 
pproċessati għall-użu bħala ikel jew għalf 
minħabba li l-kummerċjalizzazzjoni ta’ tali 
prodotti bħala prodotti organiċi jipprovdi 
suq disponibbli kbir għall-prodotti agrikoli 
u jiżgura viżibbiltà għall-konsumaturi tan-
natura organika tal-prodotti agrikoli li 
minnhom huma pproċessati. Bl-istess mod, 
dan ir-Regolament għandu jkopri ċerti 
prodotti oħrajn li huma marbuta mal-
prodotti agrikoli b’mod simili bħala 
prodotti agrikoli pproċessati minħabba li 
dawk il-prodotti l-oħrajn jew 
jikkostitwixxu suq disponibli kbir għall-
prodotti agrikoli jew jiffurmaw parti 
integrali tal-proċess ta’ produzzjoni. Fl-
aħħar nett, il-melħ tal-baħar għandu jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament minħabba li jiġi prodott billi 
jiġu applikati tekniki ta’ produzzjoni 
naturali u l-produzzjoni tiegħu 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ żoni 
rurali, u għaldaqstant jaqa’ fi ħdan l-
għanijiet ta’ dan ir-Regolament. Għal 

(9) L-esperjenza miksuba sa issa bl-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nri 834/2007 turi l-bżonn li jiġi kkjarifikat 
għal liema proċessi ta’ produzzjoni u 
prodotti japplika dan ir-Regolament. 
Primarjament, għandu jkopri metodi ta’ 
produzzjoni u prodotti agrikoli, inklużi 
prodotti tal-akkwakultura u tal-apikultura. 
Barra minn hekk, għandu jkopri l-prodotti 
agrikoli pproċessati għall-użu bħala ikel 
jew għalf minħabba li l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ tali prodotti 
bħala prodotti organiċi jipprovdi suq 
disponibbli kbir għall-prodotti agrikoli u 
jiżgura viżibbiltà għall-konsumaturi tan-
natura organika tal-prodotti agrikoli li 
minnhom huma pproċessati. Bl-istess mod, 
dan ir-Regolament għandu jkopri ċerti 
prodotti oħrajn li huma marbuta mill-qrib 
mal-prodotti agrikoli b’mod simili bħala 
prodotti agrikoli pproċessati minħabba li 
dawk il-prodotti l-oħrajn jew 
jikkostitwixxu suq disponibbli kbir għall-
prodotti agrikoli jew jiffurmaw parti 
integrali tal-proċess ta’ produzzjoni. Fl-
aħħar nett, il-melħ għandu jiġi inkluż fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament minħabba li jiġi prodott billi 
jiġu applikati tekniki ta’ produzzjoni 
naturali u l-produzzjoni tiegħu 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ żoni 
rurali, u għaldaqstant jaqa’ fi ħdan l-
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raġunijiet ta’ ċarezza, dawk il-prodotti l-
oħrajn, mhux elenkati fl-Anness I tat-
Trattat, għandhom jiġu elenkati f’Anness 
ma’ dan ir-Regolament.

għanijiet ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġu kkunsidrati metodi ġodda 
ta’ produzzjoni jew impenji materjali jew 
internazzjonali, is-setgħa tal-adozzjoni ta' 
ċerti atti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-emenda tal-
lista ta’ prodotti oħrajn li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Il-prodotti biss li huma marbuta mill-qrib 
mal-prodotti agrikoli għandhom ikunu 
eliġibbli għall-inklużjoni f’dik il-lista.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 2 - paragrafu 5.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minħabba n-natura lokali ta’ 
operazzjonijiet ta’ forniment ta’ ikel 
għall-massa, il-miżuri li jitwettqu mill-
Istati Membri u l-iskemi privati f’dan il-
qasam huma meqjusa adegwati sabiex 
jiżguraw il-funzjonament tas-suq uniku. 
Għaldaqstant, il-preparazzjoni tal-ikel 
minn fornituri tal-ikel għall-massa fil-bini 
tagħhom, ma għandhiex tkun suġġetta 
għal dan ir-Regolament. Daqstant ieħor, il-
prodotti tal-kaċċa u s-sajd ta’ annimali 
selvaġġi ma għandhomx ikunu koperti 

(12) L-ikel ippreparat minn fornituri tal-
ikel għall-massa fil-bini tagħhom għandu 
jkun suġġett għal dan ir-Regolament. Il-
prodotti tal-kaċċa u s-sajd ta’ annimali 
selvaġġi ma għandhomx ikunu koperti 
minn dan ir-Regolament minħabba li l-
proċess ta’ produzzjoni ma jistax jiġi 
kkontrollat b’mod sħiħ.
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minn dan ir-Regolament minħabba li l-
proċess ta’ produzzjoni ma jistax jiġi 
kkontrollat b’mod sħiħ.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 2 - paragrafu 2 - 
subparagrafu 2.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Proġetti ta’ riċerka wrew li l-fiduċja 
tal-konsumatur hija kruċjali fis-suq tal-ikel 
organiku. Fuq perjodu ta’ żmien twil, ir-
regoli li mhumiex affidabbli jistgħu 
jipperikolaw il-fiduċja pubblika u jwasslu 
għall-falliment tas-suq. Għaldaqstant, l-
iżvilupp sostenibbli tal-produzzjoni 
organika fl-Unjoni għandu jkun ibbażat fuq 
regoli ta’ produzzjoni sodi li huma 
armonizzati fil-livell tal-Unjoni. Barra 
minn hekk, dawk ir-regoli ta’ produzzjoni 
għandhom jilħqu l-aspettattivi tal-
operaturi u tal-konsumaturi rigward il-
kwalità tal-prodotti organiċi u l-
konformità mal-prinċipji u r-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(13) Proġetti ta’ riċerka wrew li l-fiduċja 
tal-konsumatur hija kruċjali fis-suq tal-ikel 
organiku. Fuq perjodu ta’ żmien twil, ir-
regoli li mhumiex affidabbli, u l-
implimentazzjoni insuffiċjenti tar-regoli u 
l-kontrolli eżistenti fil-livell tal-Unjoni, 
jistgħu jipperikolaw il-fiduċja pubblika u 
jwasslu għall-falliment tas-suq. 
Għaldaqstant l-iżvilupp sostenibbli tal-
produzzjoni organika fl-Unjoni għandu 
jkun ibbażat fuq regoli ta’ produzzjoni sodi 
u trasparenti u implimentazzjoni 
armonizzata fil-livelli nazzjonali u tal-
Unjoni. L-esperjenza tal-imgħoddi żvelat 
defiċjenzi maġġuri fil-kontrolli fil-livell 
tal-Unjoni. Huwa importanti ħafna li 
jittejbu l-ġbir tad-data, il-komunikazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-koordinazzjoni tal-
implimentazzjoni ta’ dawk ir-regoli fl-
Istati Membri kollha kif ukoll fil-livell tal-
Unjoni. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Dan ir-Regolament għandu japplika (14) Dan ir-Regolament għandu japplika 
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mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni relatata, 
bħal fil-qasam tas-sikurezza tal-katina 
alimentari, is-saħħa u t-trattament xieraq 
tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti, il-
materjal tar-riproduzzjoni tal-pjanti, it-
tikkettar u l-ambjent. B’mod iktar 
speċifiku, fir-rigward tal-awtorizzazzjoni 
tal-prodotti u s-sustanzi li jistgħu jintużaw 
għall-produzzjoni ta’ prodotti organiċi, 
importanti li jiġi enfasizzat li l-ewwel it-
tali prodotti u sustanzi jridu jkunu 
awtorizzati fil-livell tal-Unjoni l-ewwel. 
Għalhekk, dan ir-Regolament għandu 
japplika mingħajr ħsara għal 
dispożizzjonijiet speċifiċi oħrajn tal-Unjoni 
relatati mal-awtorizzazzjoni u t-tqegħid fis-
suq ta’ dawk il-prodotti u s-sustanzi.

mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni oħra tal-
Unjoni jew għal dispożizzjonijiet 
nazzjonali oħrajn, b'mod konformi mad-
dritt tal-Unjoni dwar prodotti speċifikati 
f'dan ir-Regolament, bħalma huma d-
dispożizzjonijiet li jirregolaw il-
produzzjoni, il-preparazzjoni, il-
kummerċjalizzazzjoni, it-tikkettar u l-
kontroll ta’ dawk il-prodotti, inkluża l-
leġiżlazzjoni dwar oġġetti tal-ikel u n-
nutrizzjoni tal-annimali. B’mod iktar 
speċifiku, fir-rigward tal-awtorizzazzjoni 
tal-prodotti u s-sustanzi li jistgħu jintużaw 
għall-produzzjoni ta’ prodotti organiċi, 
importanti li jiġi enfasizzat li l-ewwel it-
tali prodotti u sustanzi jridu jkunu 
awtorizzati fil-livell tal-Unjoni l-ewwel. 
Għalhekk, dan ir-Regolament għandu 
japplika mingħajr ħsara għal 
dispożizzjonijiet speċifiċi oħrajn tal-Unjoni 
relatati mal-awtorizzazzjoni u t-tqegħid fis-
suq ta’ dawk il-prodotti u s-sustanzi.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 2 - paragrafu 3.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-prinċipju, ir-regoli ġenerali ta’ 
produzzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jinkludu projbizzjoni fuq l-użu 
ta’ radjazzjoni jonizzanti u fuq l-organiżmi 
modifikati ġenetikament (OĠM) u prodotti 
magħmula mill-OĠM. Minħabba li l-
konsumaturi huma dejjem iktar 
ikkonċernati dwar l-impatti ambjentali tal-
ipproċessar u t-trasportazzjoni tal-ikel, l-
operaturi organiċi minbarra l-bdiewa u l-
operaturi li jipproduċu l-alka u l-annimali 
tal-akkwakultura għandhom ikunu 
meħtieġa li jiġġestixxu l-prestazzjoni 

(15) Fil-prinċipju, ir-regoli ġenerali ta’ 
produzzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jinkludu projbizzjoni fuq l-użu 
ta’ radjazzjoni jonizzanti u fuq l-organiżmi 
modifikati ġenetikament (OĠM) u prodotti 
magħmula mill-OĠM. Għandhom isiru 
sforzi biex is-suq jiżviluppa fir-rigward ta’ 
prodotti mediċinali veterinarji mingħajr 
OĠM. Minħabba li l-konsumaturi huma 
iktar u iktar ikkonċernati dwar l-impatti 
ambjentali tal-ipproċessar u t-
trasportazzjoni tal-ikel, l-operaturi organiċi 
minbarra l-mikroimpriżi, il-bdiewa, dawk 
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ambjentali tagħhom skont sistema 
armonizzata. Bl-għan ta' minimizzazzjoni 
tal-piż regolatorju ta' mikroimpriżi kif 
iddefiniti fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE27 involuti fil-
produzzjoni organika, jixraq li dawn jiġu 
eżentati minn dan ir-rekwiżit. Biex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni korretta tar-regoli 
ta’ produzzjoni ġenerali, is-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti għandha tiġi ddelegata 
lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
istabbiliment tal-kriterji li magħhom 
għandha tikkorrispondi s-sistema tal-
ġestjoni ambjentali.

li jrabbu n-naħal, il-bejjiegħa bl-imnut u 
l-operaturi li jipproduċu l-alki jew l-
annimali tal-akkwakultura għandhom 
jinħtieġu jtejbu l-prestazzjoni ambjentali 
tagħhom skont qafas armonizzat. Bl-għan 
ta' minimizzazzjoni tal-piż regolatorju ta' 
mikroimpriżi kif iddefiniti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE27 involuti fil-produzzjoni 
organika, jixraq li dawn jiġu eżentati minn 
dan ir-rekwiżit. Biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni korretta tar-regoli ta’ 
produzzjoni ġenerali, is-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti għandha tiġi ddelegata 
lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
issupplimentar ta’ ċerti kriterji tal-qafas 
tal-ġestjoni ambjentali.

__________________ __________________
27 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ 
impriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
(ĠU L 124, tal-20.05.2003, p. 36).

27 Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ 
impriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
(ĠU L 124, tal-20.05.2003, p. 36).

(L-emenda tal-kelma “alka” għal “alki” 
tapplika fit-test kollu kemm hu. L-adozzjoni 
tagħha toħloq il-ħtieġa ta’ tibdil 
korrispondenti fit-test kollu).

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Ir-riskju ta’ nuqqas ta’ konformità 
mar-regoli tal-produzzjoni organika huwa 
kkunsidrat li huwa ogħla f’azjendi agrikoli 
li jinkludu unitajiet mhux ġestiti skont 
regoli tal-produzzjoni organika. 
Għaldaqstant, wara perjodu ta’ konverżjoni 
xieraq, l-azjendi agrikoli kollha fl-Unjoni li 
għandhom l-għan li jsiru organiċi 
għandhom jiġu ġestiti kollha skont ir-
rekwiżiti applikabbli għall-produzzjoni 

(16) Ir-riskju ta’ nuqqas ta’ konformità 
mar-regoli tal-produzzjoni organika huwa 
kkunsidrat li huwa ogħla f’azjendi agrikoli 
li jinkludu unitajiet mhux ġestiti skont 
regoli tal-produzzjoni organika. 
Għaldaqstant, wara perjodu ta’ konverżjoni 
xieraq, l-azjendi agrikoli kollha fl-Unjoni li 
għandhom l-għan li jsiru organiċi 
għandhom jiġu ġestiti kollha skont ir-
rekwiżiti applikabbli għall-produzzjoni 
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organika. L-ażjendi agrikoli organiċi 
għandhom jgħaddu mill-istess perjodu ta’ 
konverżjoni fl-Istati Membri kollha, 
irrispettivament minn jekk qabel 
aderexxewx jew le mal-miżuri agro-
ambjentali appoġġjati mill-fondi tal-
Unjoni. Madankollu, perjodu ta' 
konverżjoni mhuwiex meħtieġ fil-każ ta' 
art li tkun qiegħda tisserraħ. Sabiex jiġu 
żgurati l-kwalità, it-traċċabbiltà u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament u l-
adattament għall-iżviluppi tekniċi, is-
setgħa li jiġu adottati ċerti atti għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
istabbiliment ta’ regoli li jissupplimentaw 
ir-regoli ta’ konverżjoni ġenerali jew li 
jissupplimentaw u li jemendaw ir-regoli ta’ 
konverżjoni speċifiċi.

organika. Madankollu, irziezet imħallta li 
jinkludu unitajiet ta’ produzzjoni 
ddedikati għall-produzzjoni mhux 
organika u unitajiet ta’ produzzjoni li 
huma konformi ma’ dan ir-Regolament 
għandhom ikunu permessi f’każijiet fejn l-
attivitajiet ta’ biedja konvenzjonali jkunu 
distinti b’mod ċar minn attivitajiet ta’ 
biedja organika. Madankollu, l-ebda 
perjodu ta’ konverżjoni ma għandu jkun 
meħtieġ fil-każ ta’ art li tkun qiegħda 
tistrieħ jew fejn ikun hemm evidenza li 
fuq l-art ikkonċernata jkunu ġew użati 
biss sustanzi awtorizzati għall-produzzjoni 
organika għal tal-inqas il-perjodu ta’ 
żmien rekwiżit għall-konverżjoni u kemm-
il darba rekwiżiti meħtieġa oħra jiġu 
ssodisfati. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment ta’ regoli li 
jissupplimentaw ir-regoli ta’ konverżjoni 
ġenerali jew li jissupplimentaw ir-regoli ta’ 
konverżjoni speċifiċi.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-għażla tal-ispeċi jew il-varjetà li 
trid tiġi kkultivata għandha tqis il-
kapaċità tagħhom li jadattaw għal 
kundizzjonijiet klimatiċi u pedoklimatiċi u 
r-reżistenza tagħhom għall-mard.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Ir-rekwiżiti speċifiċi tat-trobbija tal-
pjanti u l-annimali ma tqisux biżżejjed fir-
Regolamenti preċedenti u għandhom jiġu 
definiti u żviluppati b'mod ċar f’dan ir-
Regolament. Dan huwa speċifikament 
meħtieġ bil-għan li tissolva l-problema 
tal-lakuni li jeżistu fid-disponibilità ta’ 
żrieragħ u annimali organiċi għall-
produzzjoni organika fis-suq intern. Il-
Kummissjoni għandha għalhekk tieħu l-
passi meħtieġa sabiex issaħħaħ it-trobbija 
organika tal-pjanti u l-annimali permezz 
ta’ miżuri u programmi ta’ riċerka 
rispettivi.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Rigward il-ġestjoni u l-fertilizzazzjoni 
tal-ħamrija, għandhom jiġu stabbiliti 
kundizzjonijiet għall-użu ta’ prattiki ta’ 
kultivazzjoni permessi fil-produzzjoni 
organika tal-pjanti u għall-użu ta’ 
fertilizzanti u kundizzjonaturi.

(19) Rigward il-ġestjoni u l-fertilizzazzjoni 
tal-ħamrija, għandhom jiġu stabbiliti 
kundizzjonijiet għall-użu ta’ prattiki ta’ 
kultivazzjoni permessi fil-produzzjoni 
organika tal-pjanti u għall-użu ta’ 
fertilizzanti u kundizzjonaturi. L-Istati 
Membri għandhom, f’dan ir-rigward, 
jinkoraġġixxu lill-produtturi f’oqsma tal-
biedja organika biex jiffurmaw gruppi 
sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ 
kontaminazzjoni minn sustanzi użati fil-
biedja konvenzjonali. Minħabba l-
potenzjal ta’ bijokar, li jżid b’mod naturali 
l-fertilità tal-ħamrija, inaqqas l-użu tal-
fertilizzanti u l-ilma u jgħin biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra, l-użu tiegħu għandu jkun permess 
fil-ġestjoni tal-ħamrija.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Peress li l-ilma ta’ taħt l-art huwa l-
vettur ewlenin għat-trasport ta’ residwi 
ġġenerati minn prattiki ta’ biedja 
konvenzjonali, l-Istati Membri għandhom 
iħeġġu l-prattiki ta’ biedja organika f’żoni 
upstream.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-użu ta' pestiċidi għandu jkun ristrett 
b'mod sinifikanti. Għandha tingħata 
preferenza għall-applikazzjoni ta’ miżuri li 
jipprevjenu kwalunkwe ħsara minn pesti u 
minn ħaxix ħażin permezz ta’ tekniki li ma 
jinvolvux l-użu ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti bħan-newba tal-
uċuħ. Il-preżenza ta’ pestiċidi u ħaxix 
ħażin għandha tkun issorveljata biex jiġi 
deċiż jekk hemmx raġuni ekonomika jew 
ekoloġika għal xi intervent. L-użu ta’ ċerti 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandu 
jiġi awtorizzat jekk tali tekniki ma 
jipprovdux protezzjoni adegwata u biss 
jekk dawk il-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti ġew awtorizzati skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill28, wara li jkunu 
ġew ivvalutati bħala kompatibbli mal-
għanijiet u l-prinċipji tal-produzzjoni 
organika, inkluż mal-kundizzjonijiet 
restrittivi tal-użu, u konsegwentement 
awtorizzati skont dan ir-Regolament.

(20) L-użu ta' pestiċidi għandu jkun ristrett 
b'mod sinifikanti. Għandha tingħata 
preferenza għall-applikazzjoni ta’ miżuri li 
jipprevjenu kwalunkwe ħsara minn pesti, 
ħaxix ħażin u mard permezz ta’ tekniki li 
ma jinvolvux l-użu ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti bħan-newba u l-
alternazzjoni tal-għelejjel. Il-preżenza ta’ 
pesti, ħaxix ħażin u mard għandha tkun 
issorveljata biex jiġi deċiż jekk hemmx 
raġuni ekonomika jew ekoloġika għal xi 
intervent. L-użu ta’ ċerti prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti għandu jiġi 
awtorizzat jekk tali tekniki ma jipprovdux 
protezzjoni adegwata u biss jekk dawk il-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ġew 
awtorizzati skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill28, wara li jkunu ġew ivvalutati 
bħala kompatibbli mal-għanijiet u l-
prinċipji tal-produzzjoni organika, inkluż 
mal-kundizzjonijiet restrittivi tal-użu, u 
konsegwentement awtorizzati skont dan ir-
Regolament.

__________________ __________________
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28 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, 
p. 1).

28 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, 
p. 1).

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi tar-rapporteur għall-Anness II - Parti I – punt 1.6.1 - 
parti introduttorja u l-punt 1.6.2.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Biex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-
istabbiliment tar-regoli li jemendaw jew li 
jissupplimentaw ir-regoli tal-produzzjoni 
tal-pjanti rigward il-prattiki tal-
kultivazzjoni, il-ġestjoni tal-ħamrija u tal-
fertilizzazzjoni, is-saħħa tal-pjanti u l-
ġestjoni ta’ organiżmi ta’ ħsara u tal-ħaxix 
ħażin, il-ġestjoni tal-produzzjoni tal-
faqqiegħ u ta' pjanti speċifiċi oħrajn, u 
sistemi tal-produzzjoni tal-pjanti, l-oriġini 
tal-produzzjoni tal-materjal riproduttiv 
tal-pjanti, u l-ġbir ta’ pjanti selvaġġi.

(21) Biex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta ċerti atti fir-rigward tal-
istabbiliment ta’ regoli li jissupplimentaw 
ir-regoli tal-produzzjoni tal-pjanti rigward 
il-ġestjoni tal-ħamrija u tal-fertilizzazzjoni, 
is-saħħa tal-pjanti u l-ġestjoni ta’ 
organiżmi ta’ ħsara, tal-ħaxix ħażin u l-
mard, il-ġestjoni tal-produzzjoni tal-
faqqiegħ u ta' pjanti speċifiċi oħrajn, u 
sistemi tal-produzzjoni tal-pjanti u l-ġbir 
ta’ pjanti selvaġġi.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi tar-rapporteur għall- Artikolu 10 - paragrafu 3 - parti 
introduttorja u l-punti a, c u e.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Minħabba li huwa importanti li jiġi 
żviluppat l-użu ta' żrieragħ u pjanti li 
huma adatti għall-ħamrija u l-
kundizzjonijiet klimatiċi u li jissodisfaw l-
aspettattivi tal-konsumaturi, għandha 
titħeġġeġ il-produzzjoni ta' żrieragħ u 
pjanti organiċi, filwaqt li tibqa' tiġi 
pprovduta l-possibbiltà tal-użu ta' 
żrieragħ u pjanti mhux organiċi fejn ma 
jkunux disponibbli ekwivalenti organiċi, 
jew sabiex jiġi żgurat li tinżamm bażi 
ġenetika suffiċjenti.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Minħabba li l-agrikoltura organika 
teħtieġ li tkun tista' tiddependi fuq 
annimali ta' kwalità għolja mil-lat 
ġenetiku għal skopijiet ta' tnissil, u li 
dawk l-annimali għandhom jitrabbew 
f'konformità mar-regoli tal-biedja 
organika, huwa mixtieq li tinżamm il-
possibbiltà tal-użu, soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet, ta' annimali għat-tnissil 
mhux ta' oriġini organika sabiex ipattu 
għal nuqqas ta'disponibbiltà jew biex tiġi 
żgurata bażi ġenetika suffiċjenti, b'mod 
partikolari fil-każ ta' speċijiet u razez 
aktar rari.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Peress li t-trobbija tal-bhejjem (22) Peress li t-trobbija tal-bhejjem 
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naturalment tinvolvi l-ġestjoni ta’ art 
agrikola, fejn id-demel jintuża bħala 
nutrijent għall-produzzjoni ta’ prodotti 
agrikoli, it-trobbija tal-bhejjem meta ma 
hemmx art agrikola għandha tiġi pprojbita. 
L-għażla tar-razez għandha tikkunsidra l-
kapaċità tagħhom li jadattaw għall-
kundizzjonijiet lokali, il-vitalità tagħhom u 
r-reżistenza tagħhom għall-mard u għandha 
tiġi inkoraġġuta diversità bijoloġika 
wiesgħa.

naturalment tinvolvi l-ġestjoni ta’ art 
agrikola, fejn id-demel jintuża bħala 
nutrijent għall-produzzjoni ta’ prodotti 
agrikoli, it-trobbija tal-bhejjem meta ma 
hemmx art agrikola għandha tiġi pprojbita. 
L-għażla tar-razez għandha tikkunsidra l-
kapaċità tagħhom li jadattaw għall-
kundizzjonijiet lokali, il-vitalità tagħhom u 
r-reżistenza tagħhom għall-mard u għandha 
tiġi inkoraġġuta diversità bijoloġika 
wiesgħa, bil-kundizzjoni li dan ma jsirx 
għad-detriment ta’ razez u speċji indiġeni 
u lokali, li ż-żamma tagħhom għandhom 
tiġi appoġġjata.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Minħabba l-eżistenza ta' 
eċċezzjonijiet għal standards ogħla tal-
benessri tal-annimali fil-produzzjoni 
organika, il-prattiki ta' biedja għall-
annimali assoċjati magħhom jvarjaw 
b'mod konsiderevoli fl-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt f.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Biex jiġi evitat it-tniġġis ambjentali ta' 
riżorsi naturali bħall-ħamrija u l-ilma min-
nutrijenti, għandhom jiġu stabbiliti l-ogħla 
limiti tad-demel li jintuża fuq kull ettaru u 
tal-għadd ta' bhejjem li jinżammu f'kull 
ettaru. Dak il-limitu għandu jkun relatat 

(24) Biex jiġi evitat it-tniġġis ambjentali ta' 
riżorsi naturali bħall-ħamrija, blat li jżomm 
fih ħafna ilma u l-ilma min-nutrijenti, 
għandhom jiġu stabbiliti l-ogħla limiti tad-
demel li jintuża fuq kull ettaru u tal-għadd 
ta' bhejjem li jinżammu f'kull ettaru. Dak 
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għall-kontenut tan-nitroġenu tad-demel. il-limitu għandu jkun relatat għall-kontenut 
tan-nitroġenu tad-demel.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-mutilazzjonijiet li jwasslu għal 
stress, dannu, mard jew tbatija tal-annimali 
għandhom ikunu pprojbiti.

(25) Il-mutilazzjonijiet kollha li jwasslu 
għal stress, dannu, mard jew tbatija tal-
annimali għandhom ikunu pprojbiti. 
Għandu jkun possibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti li jawtorizzaw it-tirqim tal-
imnieqer ta’ tjur, meta jitwettqu fl-ewwel 
tlett ijiem tal-ħajja, it-twaħħil ta’ strippi 
tal-lakstu mad-dnub tan-nagħaġ, qtugħ 
qasir ta’ dnub tal-annimali, għal 
raġunijiet ta’ sikurezza jew ta’ saħħa tal-
annimali u tal-bnedmin jew jekk dawn il-
prattiki huma maħsuba biex itejbu s-
saħħa, il-benessri jew l-iġjene tal-bhejjem 
ikkonċernati. Il-qtugħ ta' qrun u l-
kastrazzjoni ta’ mammali li għadhom 
żgħar għandu jiġi approvat biss jekk jiġu 
applikati l-loppju (anesteżija) u/jew l-
analġeżija.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-bhejjem għandhom jintgħalfu 
b'materjali prodotti skont ir-regoli tal-
produzzjoni organika, u preferibbilment li 
ġejjin mill-istess azjenda, 
b’kunsiderazzjoni għall-bżonnijiet 
fiżjoloġiċi tagħhom. Barra minn hekk, biex 
jiġu ssodisfatti r-rekwiżiti bażiċi ta’ 
nutrizzjoni tal-bhejjem jista’ jkun meħtieġ 
li jintużaw ċerti minerali, mikroelementi u 
vitamini f'kundizzjonijiet iddefiniti b'mod 

(26) Il-bhejjem għandhom jintgħalfu 
b'materjali prodotti skont ir-regoli tal-
produzzjoni organika, u preferibbilment li 
ġejjin mill-istess azjenda, 
b’kunsiderazzjoni għall-bżonnijiet 
fiżjoloġiċi tagħhom f’dawk li huma kemm 
il-kwalità u l-kwantità. Għandu jkun 
possibbli li parti mir-razzjon ikun jinkludi 
għalf minn impriżi li jinsabu fil-proċess li 
jikkonvertu għall-biedja organika. Barra 
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ċar. minn hekk, biex jiġu ssodisfatti r-rekwiżiti 
bażiċi ta’ nutrizzjoni tal-bhejjem jista’ jkun 
meħtieġ li jintużaw ċerti minerali, 
mikroelementi u vitamini f'kundizzjonijiet 
iddefiniti b'mod ċar. Madankollu, 
minħabba l-fatt li proteini veġetali 
mhumiex attwalment disponibbli fis-suq fi 
kwantitajiet suffiċjenti u huma meħtieġa 
sabiex tkun żgurata s-saħħa tal-annimali 
fil-produzzjoni organika, il-Kummissjoni 
għandha tieħu l-passi meħtieġa biex 
tappoġġja l-produzzjoni ta’ proteini f’sura 
organika.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi tar-rapporteur għall-Anness II - Parti II - punt 1.4.1 - 
paragrafu 1 - punt b.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
aspetti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
tar-regoli li jemendaw jew li 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tat-
trobbija tal-annimali fir-rigward tal-oriġini 
tal-annimali, l-akkomodazzjoni tal-
bhejjem, inklużi l-erjas minimi tas-
superfiċje fuq ġewwa u fuq barra u n-
numru massimu ta’ annimali għal kull 
ettaru, il-prattiki tat-trobbija tal-annimali, 
l-għalf u l-alimentazzjoni, il-prevenzjoni 
tal-mard u t-trattament veterinarju.

(28) Biex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
aspetti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
tar-regoli li jemendaw jew li 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tat-
trobbija tal-annimali fir-rigward tan-
nutrizzjoni, il-prevenzjoni tal-mard u t-
trattament veterinarju.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi lill-Artikolu 11 - paragrafu 2 - parti introduttorja u l-
punti a, c, d u e.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
aspetti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
tar-regoli li jemendaw jew li 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni tal-alka fir-rigward tal-
idoneità tal-mezz akkwatiku u l-pjan ta’ 
ġestjoni sostenibbli, il-ħsad tal-alka 
selvaġġa, il-kultivazzjoni tal-alka u miżuri 
ta’ antifouling u t-tindif tat-tagħmir u l-
faċilitajiet tal-produzzjoni u fir-rigward tal-
istabbiliment tar-regoli li jissupplimentaw 
regoli speċifiċi tal-produzzjoni għall-
annimali tal-akkwakultura fir-rigward tal-
idoneità tal-mezz akkwatiku u l-pjan ta’ 
ġestjoni sostenibbli, l-oriġini tal-annimali 
tal-akkwakultura, it-trobbija tal-annimali 
tal-akkwakutura, inklużi s-sistemi 
akkwatiċi ta’ konteniment, is-sistemi ta’ 
produzzjoni u d-densità massima tal-ħżin, 
it-tgħammir tal-annimali, il-ġestjoni tal-
annimali tal-akkwakultura, l-għalf u l-
alimentazzjoni u l-prevenzjoni tal-mard u t-
trattament veterinarju.

(32) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
aspetti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
tar-regoli li jissupplimentaw ir-regoli 
speċifiċi tal-produzzjoni tal-alki fir-
rigward tal-ħsad tal-alki selvaġġi u l-
kultivazzjoni tal-alki, inkluż għal speċijiet 
differenti ta’ alki u miżuri ta’ antifouling u 
t-tindif tat-tagħmir u l-faċilitajiet tal-
produzzjoni u fir-rigward tal-istabbiliment 
tar-regoli li jissupplimentaw regoli 
speċifiċi tal-produzzjoni għall-annimali tal-
akkwakultura, inkluż għal speċijiet tal-
akkwakultura speċifiċi, fir-rigward tal-
oriġini tal-annimali tal-akkwakultura, il-
kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni u l-
prattiki tat-trobbija, il-ġestjoni tal-
molluski, l-għalf u l-alimentazzjoni u l-
prevenzjoni tal-mard u t-trattamenti 
veterinarju

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi tar-rapporteur lill-Artikolu 12 - paragrafu 2 u 
paragrafu 3.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
l-Istati Membri jadottaw miżuri li 
jittrattaw il-prattiki mhux ġusti fil-katina 
tal-provvista tal-ikel fis-settur organiku.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-
kompożizzjoni ta’ ikel organiku 
pproċessat. B’mod partikolari, dan l-ikel 
għandu jiġi prinċiparjament prodott minn 
ingredjenti agrikoli li huma organiċi 
b’possibbiltà limitata li jintużaw ċerti 
ingredjenti agrikoli mhux organiċi 
speċifikati f’dan ir-Regolament. Barra 
minn hekk, ċerti sustanzi biss li huma 
awtorizzati skont dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu awtorizzati biex jintużaw 
fil-produzzjoni ta’ ikel organiku 
pproċessat.

(34) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-
kompożizzjoni ta’ ikel organiku 
pproċessat. B’mod partikolari, dan l-ikel 
għandu jiġi prodott minn ingredjenti 
agrikoli li huma organiċi b’possibbiltà 
limitata li jintużaw ċerti ingredjenti 
agrikoli mhux organiċi speċifikati f’dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, ċerti 
sustanzi biss li huma awtorizzati skont dan 
ir-Regolament għandhom ikunu awtorizzati 
biex jintużaw fil-produzzjoni ta’ ikel 
organiku pproċessat.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) L-ikel ipproċessat għandu jkun 
ittikkettat bħala organiku biss fejn l-
ingredjenti kollha jew kważi kollha ta' 
oriġini agrikola jkunu organiċi. 
Madankollu, għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċjali ta' ttikkettar 
għall-ikel ipproċessat li jinkludi ingredjenti 
agrikoli li ma jistgħux jinkisbu b'mod 
organiku, kif inhu l-każ għall-prodotti tal-

(35) L-ikel ipproċessat għandu jkun 
ittikkettat bħala organiku biss fejn l-
ingredjenti kollha jew kważi kollha ta' 
oriġini agrikola jkunu organiċi. 
Madankollu, għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċjali ta' ttikkettar 
għall-ikel ipproċessat li jinkludi ingredjenti 
agrikoli li ma jistgħux jinkisbu b'mod 
organiku, kif inhu l-każ għall-prodotti tal-
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kaċċa u tas-sajd. Barra minn hekk, għall-
finijiet ta' informazzjoni għall-konsumatur 
u ta' trasparenza fis-suq, u sabiex jitħeġġeġ 
l-użu ta' ingredjenti organiċi, għandha 
wkoll issir possibbli li wieħed jirreferi 
għall-produzzjoni organika fil-lista ta' 
ingredjenti taħt ċerti kondizzjonijiet.

kaċċa u tas-sajd. Barra minn hekk, għall-
finijiet ta' informazzjoni għall-konsumatur 
u ta' trasparenza fis-suq, u sabiex jitħeġġeġ 
l-użu ta' ingredjenti organiċi, għandha 
wkoll issir possibbli li wieħed jirreferi 
għall-produzzjoni organika fil-lista ta' 
ingredjenti taħt ċerti kondizzjonijiet, u 
għall-oriġini ta’ prodotti organiċi.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment tar-regoli li 
jemendaw jew li jissupplimentaw ir-regoli 
speċifiċi tal-produzzjoni għall-ikel u l-
għalf ipproċessat rigward il-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti, il-miżuri 
preventivi li għandhom jittieħdu, il-
kompożizzjoni tal-ikel u l-għalf 
ipproċessat, il-miżuri tat-tindif, it-tqegħid 
fis-suq ta’ prodotti pproċessati, inkluż it-
tikkettar u l-identifikazzjoni tagħhom, is-
separazzjoni ta’ prodotti organiċi, ta' 
ingredjenti agrikoli u ta' materjali tal-ikel 
mill-prodotti mhux organiċi, ingredjenti u 
materjali tal-ikel, il-lista ta’ ingredjenti 
agrikoli mhux organiċi li, f’eċċezzjoni, 
jistgħu jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodotti 
organiċi pproċessati, kalkolu tal-
perċentwal tal-ingredjenti agrikoli u t-
tekniki użati fl-ipproċessar tal-ikel u tal-
għalf.

(37) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment tar-regoli li 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni għall-ikel u l-għalf ipproċessat 
rigward il-miżuri preventivi u ta’ 
prekawzjoni li għandhom jittieħdu u t-
tekniki użati fl-ipproċessar tal-għalf, u fir-
rigward tar-regoli speċifiċi tal-produzzjoni 
għall-ikel ipproċessat fir-rigward tal-
miżuri preventivi u ta’ prekawzjoni li 
għandhom jittieħdu, il-kompożizzjoni u l-
kundizzjonijiet tal-użu tal-prodotti u s-
sustanzi permessi għall-użu fl-ikel 
ipproċessat, il-lista ta’ ingredjenti agrikoli 
mhux organiċi li, f’eċċezzjoni, jistgħu 
jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodotti 
organiċi pproċessati, kalkolu tal-
perċentwal tal-ingredjenti agrikoli u t-
tekniki użati fl-ipproċessar tal-ikel.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi tar-rapporteur lill-Artikolu 13 - paragrafu 2 u 
tintroduċi l-Artikolu 13a (paragrafu 3) ġdid.
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-inbid organiku għandu jkun 
magħmul kollu kemm hu minn materjal 
organiku mhux ipproċessat u ċerti sustanzi 
awtorizzati skont dan ir-Regolament biss 
għandhom jiġu awtorizzati li jinżiedu 
miegħu. Ċerti prattiċi, proċessi u 
trattamenti oneoloġiċi għandhom jiġu 
pprojbiti fil-produzzjoni tal-inbid 
organiku. Prattiċi, proċessi u trattamenti 
oħrajn għandhom jiġu awtorizzati taħt 
kundizzjonijiet iddefiniti b'mod ċar.

(38) L-inbid organiku għandu jkun 
magħmul kollu kemm hu minn materjal 
organiku mhux ipproċessat u ċerti sustanzi 
awtorizzati skont dan ir-Regolament biss 
għandhom jiġu awtorizzati li jinżiedu 
miegħu. Prattiċi, proċessi u trattamenti 
oneoloġiċi għandhom jitwettqu skont ir-
regoli ta’ produzzjoni kif definiti f’dan ir-
Regolament.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
aspetti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
tar-regoli li jemendaw jew li 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni tal-inbid fir-rigward tal-
prattiki u r-restrizzjonijiet oneoloġiċi.

(39) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
aspetti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
tar-regoli li jissupplimentaw ir-regoli 
speċifiċi tal-produzzjoni tal-inbid fir-
rigward tal-prattiki u r-restrizzjonijiet 
oneoloġiċi.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 14 - paragrafu 2.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment tar-regoli li 
jemendaw jew li jissupplimentaw ir-regoli 
speċifiċi għall-ħmira organika fir-rigward 
tal-ipproċessar u s-sottostrati użati fil-
produzzjoni tagħha.

(41) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment tar-regoli li 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi għall-
ħmira organika fir-rigward tal-ipproċessar 
u s-sottostrati użati fil-produzzjoni tagħha.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 15 - paragrafu 2.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Sabiex jiġi kkunsidrat kwalunkwe 
bżonn futur li jkun hemm regoli speċifiċi 
tal-produzzjoni għal prodotti li l-
produzzjoni tagħhom ma taqa’ f’ebda 
kategorija ta’ regoli speċifiċi tal-
produzzjoni stabbiliti f’dan ir-Regolament, 
kif ukoll biex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament u sussegwentement, l-
addattament għall-iżviluppi tekniċi, is-
setgħa li jiġu adottati ċerti aspetti 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment tar-regoli 
speċifiċi tal-produzzjoni għal tali prodotti, 
inklużi l-emendi jew is-supplimenti 
tagħhom.

(42) Fejn dan ir-Regolament ma 
jistabbilixxix regoli tal-produzzjoni 
dettaljati għal ċerti speċijiet ta’ annimali, 
ċerti speċijiet ta’ pjanti akkwatiċi u ċerti 
speċijiet ta’ mikro-alki, għandhom 
japplikaw regoli nazzjonali jew, fin-
nuqqas tagħhom, standards privati 
rikonoxxuti mill-Istati Membri sa dak iż-
żmien meta jiġu inklużi regoli tal-
produzzjoni dettaljati f’dan ir-
Regolament. Tali regoli nazzjonali jew 
standards privati għandhom jiġu 
notifikati lill-Kummissjoni. Ir-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament fir-rigward 
tat-tikkettar, il-kontrolli u ċ-ċertifikazzjoni 
għandhom japplikaw kif xieraq.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 16.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 
ippreveda eċċezzjonijiet differenti mir-
regoli tal-produzzjoni organika. L-
esperjenza miksuba mill-applikazzjoni ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet uriet li tali 
eċċezzjonijiet għandhom impatt negattiv 
fuq il-produzzjoni organika. B’mod 
partikolari, instab li l-eżistenza stess ta’ 
dawn l-eċċezzjonijiet ixxekkel il-
produzzjoni minn inputs f’forma organika 
u li l-livell għoli tat-trattament tal-annimali 
assoċjat mal-produzzjoni organika mhux 
żgurat. Barra minn hekk, il-ġestjoni u l-
kontroll tal-eċċezzjonijiet iwasslu għal piż 
amministrattiv konsiderevoli, kemm għall-
amministrazzjonijiet kif ukoll għall-
operaturi nazzjonali. Fl-aħħar nett, l-
eżistenza ta’ eċċezzjonijiet ħolqot il-
kundizzjonijiet għal distorsjonijiet 
f’kompetizzjoni u heddet li ddgħajjef il-
fiduċja tal-konsumatur. Għaldaqstant, 
għandu jkompli jiġi ristrett l-ambitu 
għall-awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet 
mir-regoli tal-produzzjoni organika u 
dawn għandhom jiġu limitati għal każijiet 
ta’ ċirkustanzi katastrofiċi.

(43) Ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 
ippreveda eċċezzjonijiet differenti mir-
regoli tal-produzzjoni organika. L-
esperjenza miksuba mill-applikazzjoni ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet uriet li tali 
eċċezzjonijiet ma ħolqux biżżejjed stimolu 
biex tali eċċezzjonijiet isiru superfluwi. 
B’mod partikolari, instab li l-eżistenza 
stess ta’ dawn l-eċċezzjonijiet jista’ 
jimpedixxi żieda fil-provvista ta’ inputs 
f’forma organika u li l-livell għoli tat-
trattament tal-annimali assoċjat mal-
produzzjoni organika mhux żgurat. Barra 
minn hekk, il-ġestjoni u l-kontroll tal-
eċċezzjonijiet iwasslu għal piż 
amministrattiv konsiderevoli, kemm għall-
amministrazzjonijiet kif ukoll għall-
operaturi nazzjonali. Fl-aħħar nett, l-
eżistenza ta’ eċċezzjonijiet ħolqot il-
kundizzjonijiet għal distorsjonijiet 
f’kompetizzjoni u heddet li ddgħajjef il-
fiduċja tal-konsumatur. Għaldaqstant, 
għandhom jinħolqu, permezz ta’ dan ir-
Regolament, miżuri li jistimulaw l-
iżvilupp tat-tnissil organiku u li jagħlqu l-
lakuni eżistenti fis-suq organiku tal-
inputs b’tali mod li l-eċċezzjonijiet jistgħu 
jitneħħew gradwalment mill-aktar fis 
possibbli.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Biex il-produzzjoni organika tkun 
tista’ tissokta jew tibda mill-ġdid f’każijiet 
ta’ ċirkustanzi katastrofiċi, is-setgħa li 

(44) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 36 li jistabbilixxi l-kriterji li 
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jiġu adottati ċerti atti għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-istabbiliment tal-kriterji biex ċerti 
każijiet ikunu jikkwalifikaw bħala 
ċirkustanzi katastrofiċi, u biex 
tistabbilixxi regoli speċifiċi biex dawn il-
każijiet jiġu indirizzati u għar-rekwiżiti 
tal-monitoraġġ u r-rappurtar meħtieġa.

bihom tali sitwazzjonijiet jistgħu jiġu 
kwalifikati kif xieraq għal regoli ta’ 
produzzjoni eċċezzjonali u l-modi ta’ kif 
jiġu ttrattati sitwazzjonijiet bħal dawn, u li 
jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-monitoraġġ u r-
rappurtar, billi jitqies l-għarfien espert 
mis-settur organiku .

Emenda 38

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Il-konsum ta’ ikel prodott u 
mibjugħ lokalment għandu jitħeġġeġ u 
jiġi promoss, sabiex jiġi żgurat li l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
fis-settur tat-trasport ikunu baxxi kemm 
jista’ jkun. Barra minn hekk, sabiex 
titnaqqas il-ġenerazzjoni tal-iskart, il-
prodotti li ma jkunux ippakkjati 
għandhom jiġu promossi u l-imballaġġ 
żejjed għandu jiġi evitat kemm jista’ jkun. 

Emenda 39

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) F'ċerti kundizzjonijiet, il-prodotti 
organiċi u mhux organiċi jistgħu jinġabru u 
jiġu trasportati fl-istess ħin. Sabiex, waqt 
il-ġestjoni u biex jiġi evitat it-taħlit, il-
prodotti organiċi jiġu separati minn dawk li 
mhumiex, kif xieraq, għandhom jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi.

(45) F'ċerti kundizzjonijiet, il-prodotti 
organiċi u mhux organiċi jistgħu jinġabru u 
jiġu trasportati fl-istess ħin. Sabiex, waqt 
tali trattament għal raġunijiet ta’ ġbir, 
trasport u pproċessar, u biex jiġi evitat it-
taħlit, il-prodotti organiċi jiġu separati kif 
xieraq, minn dawk li mhumiex, għandhom 
jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-
produzzjoni organika u l-adattament għall-
iżviluppi tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati 
ċerti atti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
ta’ regoli li jemendaw jew jissupplimentaw 
ir-regoli speċifiċi dwar il-ġbir, l-ippakkjar, 
it-trasport u l-ħżin ta’ prodotti organiċi.

(46) Sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-
produzzjoni organika u l-adattament għall-
iżviluppi tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati 
ċerti atti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
ta’ regoli li jissupplimentaw ir-regoli 
speċifiċi dwar il-ġbir, l-ippakkjar, it-
trasport u l-ħżin ta’ prodotti organiċi.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 18 - paragrafu 2.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) L-użu fil-produzzjoni organika ta’ 
prodotti u sustanzi bħal prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti, fertilizzanti, 
kondizzjonaturi tal-ħamrija, nutrijenti, 
komponenti tan-nutrizzjoni tal-annimali, 
addittivi tal-ikel jew tal-għalf, għajnuniet 
tal-ipproċessar u prodotti għat-tindif u d-
diżinfettazzjoni għandhom jiġu limitati 
għall-minimu u skont il-kundizzjonijiet 
speċifiċi stabbiliti f’dan ir-Regolament. 
Għandu jiġi segwit l-istess approċċ rigward 
l-użu tal-prodotti u s-sustanzi bħala 
addittivi tal-ikel u għajnuniet tal-
ipproċessar fil-produzzjoni ta’ ikel 
organiku ipproċessat. Għaldaqstant, 
għandhom jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet 
biex jiġi ddefinit kull użu possibbli ta’ 
prodotti u sustanzi bħal dawn fil-
produzzjoni organika b’mod ġenerali u fil-
produzzjoni ta’ ikel organiku pproċessat 

(47) L-użu fil-produzzjoni organika ta’ 
prodotti u sustanzi bħal prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti, fertilizzanti, 
kondizzjonaturi tal-ħamrija, nutrijenti, 
komponenti tan-nutrizzjoni tal-annimali, 
addittivi tal-ikel jew tal-għalf, għajnuniet 
tal-ipproċessar, prodotti għall-użu fit-
trobbija tal-bhejjem u prodotti għat-tindif 
u d-diżinfettazzjoni għandhom jiġu limitati 
għall-minimu u skont il-kundizzjonijiet 
speċifiċi stabbiliti f’dan ir-Regolament. 
Għandu jiġi segwit l-istess approċċ rigward 
l-użu tal-prodotti u s-sustanzi bħala 
addittivi tal-ikel u għajnuniet tal-
ipproċessar fil-produzzjoni ta’ ikel 
organiku ipproċessat, prodotti u sustanzi 
għall-prattiki enoloġiċi u prodotti għat-
tindif u d-diżinfezzjoni. Għaldaqstant, 
għandhom jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet 
biex jiġi ddefinit kull użu possibbli ta’ 
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b’mod partikolari, suġġett għall-prinċipji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament u għal ċerti 
kriterji.

prodotti u sustanzi bħal dawn fil-
produzzjoni organika b’mod ġenerali u fil-
produzzjoni ta’ ikel organiku pproċessat 
b’mod partikolari, suġġett għall-prinċipji 
stabbiliti f’dan ir-Regolament u għal ċerti 
kriterji.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi tar-rapporteur lill-Artikolu 19 - paragrafu 1 - 
subparagrafu 2 - punti ba u bb.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika b’mod ġenerali u l-produzzjoni 
tal-ikel organiku pproċessat b’mod 
partikolari, u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
aspetti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni biex tipprevedi kriterji 
addizzjonali għall-awtorizzazzjoni jew l-
irtirar tal-awtorizzazzjoni ta’ prodotti u 
sustanzi għall-użu fil-produzzjoni organika 
ġenerali u fil-produzzjoni ta’ ikel organiku 
pproċessat b’mod partikolari, u rekwiżiti 
oħrajn għall-użu ta’ tali prodotti u sustanzi 
awtorizzati.

(48) Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika b’mod ġenerali u l-produzzjoni 
tal-ikel organiku pproċessat b’mod 
partikolari, u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-awtorizzazzjoni jew l-irtirar 
tal-awtorizzazzjoni ta’ prodotti u sustanzi li 
jistgħu jintużaw fil-produzzjoni organika 
ġenerali u prodotti u sustanzi li jistgħu 
jintużaw fil-produzzjoni ta’ ikel 
ipproċessat organiku b’mod partikolari, u 
rekwiżiti oħrajn għall-użu ta’ tali prodotti u 
sustanzi awtorizzati.

Ġustifikazzjoni

Emenda li tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 19 - paragrafu 5.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Premessa 49
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Fin-nuqqas ta’ regoli speċifiċi tal-
Unjoni dwar il-miżuri li jridu jitwettqu 
meta jkun hemm sustanzi jew prodotti 
mhux awtorizzati preżenti fi prodotti 
organiċi, ġew żviluppati u implimentati 
approċċi differenti madwar l-Unjoni. Din 
is-sitwazzjoni toħloq l-inċertezzi għall-
operaturi, u għall-awtoritajiet u l-korpi 
tal-kontroll fl-Unjoni u tista' teħtieġ 
trattament differenti bejn operatur u ieħor 
fl-Unjoni u taffettwa l-fiduċja tal-
konsumaturi fil-prodotti organiċi. 
Għalhekk jixraq li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet ċari u uniformi biex tkun 
projbita l-kummerċjalizzazzjoni bħala 
organiċi ta' dawk il-prodotti li fihom 
jeżistu prodotti jew sustanzi mhux 
awtorizzati li jaqbżu livelli partikolari. 
Dawk il-livelli għandhom jiġu stabbiliti 
filwaqt li tiġi kkunsidrata b’mod 
partikolari d-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/125/KE31 dwar ikel ipproċessat 
ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-
trabi u għat-tfal żgħar.

imħassar

__________________
31 Id-Direttiva tal-Kummissjoni 
2006/125/KE tal-5 ta’ Diċembru 2006 
dwar ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-
ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-
tfal żgħar (ĠU L 339, 6.12.2006, p. 16).

Emenda 44

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex jiġu żgurati l-effikaċja, l-
effiċjenza u t-trasparenza tas-sistema ta’ 
tikkettar u produzzjoni organika, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta ċerti atti fir-rigward ta’ kriterji u 

imħassar
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kundizzjonijiet speċifiċi għall-
istabbiliment u l-applikazzjoni tal-livelli 
fil-prodotti organiċi, ta' prodotti u 
sustanzi mhux awtorizzati, u jekk 
jinqabżu dawn il-livelli, il-prodotti ma 
għandhomx jiġu kkummerċjalizzati bħala 
organiċi; u fir-rigward tal-istabbiliment 
ta’ dawk il-livelli u l-adattament tagħhom 
fid-dawl tal-iżviluppi tekniċi.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Il-produzzjoni organika hija bbażata 
fuq il-prinċipju ġenerali ta’ restrizzjoni tal-
użu ta’ inputs esterni. Il-bdiewa huma 
meħtieġa jieħdu miżuri biex jevitaw ir-
riskju ta’ kontaminazzjoni minn prodotti 
jew sustanzi mhux awtorizzati. Minkejja 
dawn il-miżuri, jistgħu jinqalgħu każijiet 
fejn il-bdiewa ma jkunux jistgħu 
jikkummerċjalizzaw il-prodotti agrikoli 
tagħhom bħala organiċi minħabba li 
mingħajr intenzjoni, jkun hemm prodotti 
jew sustanzi mhux awtorizzati. Għalhekk 
jixraq li tiġi prevista l-possibbiltà li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu, skont l-Artikolu 42 
tat-Trattat, ikunu awtorizzati mill-
Kummissjoni biex jagħtu pagamenti 
nazzjonali biex jikkumpensaw għat-telf 
imġarrab f'każijiet bħal dawn. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jużaw l-istrumenti 
tal-Politika Agrikola Komuni biex ikopru 
dan it-telf kompletament jew parzjalment.

(51) Il-produzzjoni organika hija bbażata 
fuq il-prinċipju ġenerali ta’ restrizzjoni tal-
użu ta’ inputs esterni. Il-bdiewa huma 
meħtieġa jieħdu miżuri biex jevitaw ir-
riskju ta’ kontaminazzjoni minn prodotti 
jew sustanzi mhux awtorizzati. Minkejja 
dawn il-miżuri, jistgħu jinqalgħu każijiet 
fejn il-bdiewa ma jkunux jistgħu 
jikkummerċjalizzaw il-prodotti agrikoli 
tagħhom bħala organiċi minħabba li 
mingħajr intenzjoni, jkun hemm prodotti 
jew sustanzi mhux awtorizzati. 

Emenda 46

Proposta għal regolament
Premessa 52
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) It-tikkettar ta’ prodotti agrikoli jew 
oġġetti tal-ikel għandu jkun suġġett għar-
regoli ġenerali stabbiliti fir-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill32 u b’mod 
partikolari d-dispożizzjonijiet immirati 
biex jipprevjenu t-tikkettar li jista’ jfixkel 
lill-konsumaturi jew iqarraq bihom. Barra 
minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti f’dan 
ir-Regolament dispożizzjonijiet speċifiċi 
relatati mat-tikkettar ta’ prodotti organiċi. 
Huma għandhom jipproteġu kemm l-
interessi tal-operaturi li jkollhom il-
prodotti tagħhom fis-suq identifikati b'mod 
ċar u korrett u li jgawdu minn 
kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusti, kif 
ukoll dawk tal-konsumaturi li 
jippermettulhom li jagħmlu għażliet 
infurmati.

(52) It-tikkettar ta’ prodotti agrikoli jew 
oġġetti tal-ikel għandu jkun suġġett għar-
regoli ġenerali stabbiliti fir-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill32 u, b’mod 
partikolari, konformità stretta mal-
istandards tat-tikkettar komuni u d-
dispożizzjonijiet immirati biex jipprevjenu 
t-tikkettar li jista’ jfixkel lill-konsumaturi 
jew iqarraq bihom. Barra minn hekk, 
għandhom jiġu stabbiliti f’dan ir-
Regolament dispożizzjonijiet speċifiċi 
relatati mat-tikkettar ta’ prodotti organiċi. 
Huma għandhom jipproteġu kemm l-
interessi tal-operaturi li jkollhom il-
prodotti tagħhom fis-suq identifikati b'mod 
ċar u korrett u li jgawdu minn 
kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusti, kif 
ukoll dawk tal-konsumaturi li 
jippermettulhom li jagħmlu għażliet 
infurmati.

__________________ __________________
32 Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttiva tal-
Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-
Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/10/KE, id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u 
r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, 
p. 18).

32 Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttiva tal-
Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-
Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/10/KE, id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u 
r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, 
p. 18).
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Sabiex l-affarijiet ikunu ċari għall-
konsumaturi u biex ikun żgur li dawn 
jingħataw informazzjoni korretta, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta ċerti atti fir-rigward tal-adattament 
tal-lista tat-termini li jirreferu għall-
produzzjoni organika stabbilita f’dan ir-
Regolament, rigward l-istabbiliment tar-
rekwiżiti speċifiċi ta’ ttikkettar u l-
kompożizzjoni applikabbli għall-ikel u l-
ingredjenti tiegħu, rigward it-tfassil ta' 
regoli ulterjuri dwar it-tikkettar u l-użu tal-
indikazzjonijiet, minbarra l-logo tal-
produzzjoni organika tal-Unjoni Ewropea, 
stabbilit f’dan ir-Regolament u l-emenda 
tal-logo tal-produzzjoni organika tal-
Unjoni Ewropea u r-regoli relatati miegħu.

(57) Sabiex l-affarijiet ikunu ċari għall-
konsumaturi u biex ikun żgur li dawn 
jingħataw informazzjoni korretta, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta ċerti atti fir-rigward tal-adattament 
tal-lista tat-termini li jirreferu għall-
produzzjoni organika stabbilita f’dan ir-
Regolament, rigward it-tfassil ta' regoli 
ulterjuri dwar it-tikkettar u l-użu tal-
indikazzjonijiet, minbarra l-logo tal-
produzzjoni organika tal-Unjoni Ewropea, 
stabbilit f’dan ir-Regolament u l-emenda 
tal-logo tal-produzzjoni organika tal-
Unjoni Ewropea u r-regoli relatati miegħu.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 21 - paragrafu 4.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Il-produzzjoni organika hija kredibbli 
biss jekk tkun akkumpanjata minn verifika 
u kontrolli effettivi fl-istadji kollha tal-
produzzjoni, tal-ipproċessar u tad-
distribuzzjoni. Il-produzzjoni organika 
għandha tkun suġġetta għal kontrolli 
uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra li 
jitwettqu b’konformità mar-Regolament 
(UE) Nru (XXX/XXXX) tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill33 biex tiġi 
vverifikata l-konformità mar-regoli dwar 

(58) Il-produzzjoni organika hija kredibbli 
biss jekk tkun akkumpanjata minn verifika 
u kontrolli effettivi fl-istadji kollha tal-
produzzjoni, tal-ipproċessar u tad-
distribuzzjoni. Il-produzzjoni organika 
għandha tkun suġġetta għal kontrolli 
uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra li 
jitwettqu b’konformità ma’ dan ir-
Regolament biex tiġi vverifikata l-
konformità mar-regoli dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi. 



PE557.122v02-00 36/349 RR\1077954MT.doc

MT

il-produzzjoni organika u t-tikkettar tal-
prodotti organiċi.

Madankollu, regoli speċifiċi għall-
produzzjoni organika, fir-rigward tal-
kontroll tal-proċess ta’ produzzjoni matul 
il-katina kollha tal-produzzjoni organika, 
għandhom jibqgħu fi ħdan l-ambitu ta’ 
dan ir-Regolament.

33 Ir-Regolament (UE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ […] 
dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra mwettqa biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, 
tar-regoli dwar is-saħħa u t-trattament 
xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-
pjanti, il-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 
1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, u r-Regolamenti 
(UE) Nru 1151/2012, […]/2013[Uffiċċju 
tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok 
daħħal in-numru tar-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-
ġestjoni tan-nefqa relatata mal-katina tal-
ikel, is-saħħa tal-annimali u l-benessri 
tal-annimali u li huma relatati mas-saħħa 
tal-pjanti u materjal riproduttiv tal-
pjanti], u d-Direttivi 98/58/KE, 
1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE, 
2008/120/KE u 2009/128/KE (ir-
Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali) 
(ĠU L …).

Emenda 49

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Il-bdiewa ż-żgħar fl-Unjoni 
jaffaċċjaw, individwalment, spejjeż ta’ 
spezzjoni relattivament għoljin u piż 
amministrattiv marbut maċ-ċertifikazzjoni 
organika. Għandha tiġi awtorizzata sistema 
ta’ ċertifikazzjoni ta’ grupp bl-għan li 

(60) Il-bdiewa ż-żgħar fl-Unjoni 
jaffaċċjaw, individwalment, spejjeż ta’ 
spezzjoni relattivament għoljin u piż 
amministrattiv marbut maċ-ċertifikazzjoni 
organika. Għandha tiġi awtorizzata sistema 
ta’ ċertifikazzjoni ta’ grupp bl-għan li 
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jitnaqqsu l-ispejjeż ta’ spezzjoni u 
ċertifikazzjoni u l-piż amministrattiv 
assoċjat, bl-għan li jissaħħu n-netwerks 
lokali, li jikkontribwixxu għal swieq 
disponibbli aħjar u li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi ma’ operaturi f’pajjiżi 
terzi. Għal dik ir-raġuni, il-kunċett ta’ 
‘grupp ta’ operaturi’ għandu jiġi introdott u 
ddefinit.

jitnaqqsu l-ispejjeż ta’ spezzjoni u 
ċertifikazzjoni u l-piż amministrattiv 
assoċjat, bl-għan li jissaħħu n-netwerks 
lokali, li jikkontribwixxu għal swieq 
disponibbli aħjar u li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi ma’ operaturi f’pajjiżi 
terzi. Għal dik ir-raġuni, il-kunċett ta’ 
“grupp ta’ operaturi” għandu jiġi introdott 
u ddefinit. Dak il-kunċett għandu wkoll 
jinkludi gruppi tranfruntieri. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom jagħmlu 
użu apposta ta’ miżuri ta’ kooperazzjoni 
bejn il-bdiewa, speċjalment il-bdiewa 
żgħar eliġibbli skont ir- Regolament (UE) 
Nru 1305/2013.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Sabiex jiġu żgurati l-effikaċja, l-
effiċjenza u t-trasparenza tas-sistema tal-
produzzjoni organika u t-tikkettar, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta ċerti atti fir-rigward tar-rekwiżiti 
għaż-żamma tal-kotba minn operaturi u 
gruppi ta’ operaturi, ir-rekwiżiti għall-
pubblikazzjoni tal-lista ta’ operaturi, ir-
rekwiżiti u l-proċeduri li għandhom jiġu 
applikati għall-pubblikazzjoni tat-tariffi li 
jitsgħu jinġabru b’rabta mal-kontrolli 
għall-verifikazzjoni tal-konformità mar-
regoli tal-produzzjoni organika, u għas-
superviżjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
tal-applikazzjoni ta’ dawk it-tariffi, kif 
ukoll il-kriterji għad-definizzjoni tal-
gruppi ta’ prodotti li fir-rigward tagħhom 
l-operaturi għandhom ikunu intitolati li 
jkollhom biss ċertifikat organiku wieħed 
maħruġ mill-awtorità ta’ kontroll jew 
mill-korp ta’ kontroll ikkonċernati.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi tar-rapporteur lill-Artikolu 24 - paragrafu 6 u l-
Artikolu 25 - paragrafu 6.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Sabiex jiġi żgurat li ċ-ċertifikazzjoni 
ta’ grupp ta’ operatuti ssir b’mod effettiv 
u effiċjenti, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
atti għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-
responsabbiltajiet tal-membri individwali 
ta’ grupp ta’ operaturi, il-kompożizzjoni u 
d-daqs ta’ dak il-grupp, il-kategoriji tal-
prodotti li għandhom jiġu mmanifatturati 
minn grupp ta’ operaturi, il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fil-
grupp, u l-kompożizzjoni tal-grupp u l-
iffunzjonar tas-sistema tal-grupp għal 
kontrolli interni, inkluż l-iskop, il-
kontenut, il-frekwenza tal-kontrolli li 
għandhom jitwettqu.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 26 - paragrafu 3.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Premessa 62a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62a) Sabiex jiġu mmassimizzati l-
opportunitajiet għall-bdiewa ż-żgħar u 
sabiex il-bdiewa individwali jitħeġġu biex 
jiffurmaw gruppi ta' operaturi, ir-regoli li 
jikkonċernaw il-gruppi ta' operaturi 
għandhom jirriflettu l-bżonnijiet u l-
kapaċità tar-riżorsi tal-bdiewa ż-żgħar 
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kollha.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 26 - paragrafu 3.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) L-esperjenza bl-iskema tal-
awtoritajiet u l-korpi ta’ kontroll 
rikonoxxuti bħala kompetenti li jwettqu l-
kontrolli u joħorġu ċ-ċertifikati f’pajjiżi 
terzi għall-finijiet tal-importazzjoni ta’ 
prodotti li jipprovdu garanziji ekwivalenti, 
turi li r-regoli applikati minn dawk l-
awtoritajiet u korpi huma differenti u 
jistgħu jkunu diffiċli biex jitqiesu bħala 
ekwivalenti għar-regoli rispettivi tal-
Unjoni. Barra minn hekk, il-
multiplikazzjoni tal-istandards tal-
awtoritajiet u l-korpi ta’ kontroll ixxekkel 
is-superviżjoni adegwata mill-
Kummissjoni. Għaldaqstant, dik l-iskema 
ta’ rikonoxximent tal-ekwivalenza għandha 
titneħħa. Madankollu, għandu jingħata 
żmien biżżejjed lil dawk l-awtoritajiet u 
korpi ta’ kontroll biex ikunu jistgħu 
jippreparaw ruħhom għall-kisba tar-
rikonoxximent għall-finijiet tal-
importazzjoni ta’ prodotti li jikkonformaw 
mar-regoli tal-Unjoni.

(67) Esperjenza bl-iskema tal-awtoritajiet 
u l-korpi ta’ kontroll rikonoxxuti bħala 
kompetenti li jwettqu l-kontrolli u joħorġu 
ċ-ċertifikati f’pajjiżi terzi għall-finijiet tal-
importazzjoni ta’ prodotti li jipprovdu 
garanziji ekwivalenti, turi li r-regoli 
applikati minn dawk l-awtoritajiet u korpi 
huma differenti u jistgħu jkunu diffiċli biex 
jitqiesu bħala ekwivalenti għar-regoli 
rispettivi tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-
multiplikazzjoni tal-istandards tal-
awtoritajiet u l-korpi ta’ kontroll ixxekkel 
is-superviżjoni adegwata mill-
Kummissjoni. Għaldaqstant, dik l-iskema 
ta’ rikonoxximent tal-ekwivalenza għandha 
tiġi modifikata sabiex tintroduċi sistema 
ġdida ta’ konformità adattata fejn xieraq. 
Madankollu, għandu jingħata żmien 
biżżejjed lil dawk l-awtoritajiet u korpi ta’ 
kontroll biex ikunu jistgħu jippreparaw 
ruħhom għall-kisba tar-rikonoxximent 
għall-finijiet tal-importazzjoni ta’ prodotti 
li jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Biex tiġi żgurata l-kompetizzjoni 
ġusta fost l-operaturi, it-traċċabbiltà tal-

(69) Biex tiġi żgurata t-traċċabbiltà tal-
prodotti impurtati maħsuba biex jiġu 
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prodotti impurtati maħsuba biex jiġu 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni bħala 
organiċi, jew it-trasparenza tal-proċedura 
ta’ rikonoxximent u superviżjoni għall-
awtoritajiet u l-korpi ta’ kontroll fil-kuntest 
tal-importazzjoni ta’ prodotti organiċi 
konformi, u sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni 
tal-lista ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti għall-
finijiet tal-ekwivalenza skont ir-
Regolament (KE) Nru 834/2007, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta ċerti atti rigward id-dokumenti 
maħsuba għall-awtoritajiet doganali 
f’pajjiżi terzi, b’mod partikolari ċertifikat 
ta’ esportazzjoni organika, f’format 
elettroniku meta jkun possibbli, id-
dokumenti neċessarji għall-finijiet tal-
importazzjoni, f’format elettroniku wkoll 
meta dan ikun possibbli, il-kriterji għar-
rikonoxximent jew għall-irtirar tar-
rikonoxximent tal-awtoritajiet tal-kontroll 
jew tal-korpi ta’ kontroll fil-kuntest tal-
importazzjoni ta’ prodotti organiċi 
konformi, u fir-rigward tal-informazzjoni 
meħtieġa għas-superviżjoni tar-
rikonoxximent tagħhom u l-eżerċizzju ta’ 
dik is-superviżjoni mill-Kummissjoni, 
inkluż eżami fuq il-post, li għandha 
tintbagħat mill-pajjiżi terzi rikonoxxuti 
skont dak ir-Regolament.

kkummerċjalizzati fl-Unjoni bħala 
organiċi, jew it-trasparenza tal-proċedura 
ta’ rikonoxximent u superviżjoni għall-
awtoritajiet u l-korpi ta’ kontroll fil-kuntest 
tal-importazzjoni ta’ prodotti organiċi 
konformi, u sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni 
tal-lista ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti għall-
finijiet tal-ekwivalenza skont ir-
Regolament (KE) Nru 834/2007, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta ċerti atti rigward id-dokumenti 
neċessarji għall-finijiet tal-importazzjoni, 
f’format elettroniku wkoll meta dan ikun 
possibbli, fir-rigward tal-issodisfar tal-
kriterji għar-rikonoxximent jew għall-
irtirar tar-rikonoxximent tal-awtoritajiet 
tal-kontroll jew tal-korpi ta’ kontroll fil-
kuntest tal-importazzjoni ta’ prodotti 
organiċi konformi, fir-rigward tal-
informazzjoni li hija meħtieġa għas-
superviżjoni tar-rikonoxximent tagħhom, 
fir-rigward tal-istabbiliment tad-
dispożizzjonijiet għall-eżerċizzju ta’ dik is-
superviżjoni mill-Kummissjoni, inkluż 
eżami fuq il-post, li għandha tintbagħat 
mill-pajjiżi terzi rikonoxxuti skont dak ir-
Regolament, fir-rigward tal-proċedura li 
għandha tiġi segwita għar-rikonoxximent 
tal-awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll, inkluż il-kontenut tal-fajl 
tekniku li għandu jiġi ppreżentat, kif ukoll 
l-irtirar tar-rikonoxximent, u fir-rigward 
ta’ kontrolli u azzjonijiet oħra li 
għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet ta’ 
kontroll u korpi ta’ kontroll rikonoxxuti 
mill-Kummissjoni. Fejn jinstab ksur serju 
jew ripetut tar-regoli li jirregolaw 
spezzjoni u ċertifikazzjoni, ir-
rikonoxximent ta’ korpi ta’ kontroll 
ikkonċernati għandu jiġi rtirat minnufih, 
kemm fil-pajjiżi terzi kkonċernati kif ukoll 
fis-suq kollu tal-Unjoni għall-korpi 
nazzjonali tal-akkreditazzjoni stabbiliti fl-
Unjoni.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi tar-rapporteur lill-Artikolu 27 - paragrafu 3, l-
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Artikolu 29 - paragrafu 7, u tintroduċi l-paragrafi ġodda 7a u 7b fl-Artikolu 29.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Premessa 69a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69a) Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ ċerti atti 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ miżuri 
relatati man-nuqqas ta’ konformità, jew 
is-suspett ta’ nuqqas ta’ konformità, għar-
regoli applikabbli, liema nuqqas ta’ rispett 
jaffettwa l-integrità ta’ prodotti organiċi 
importati minn pajjiżi terzi rikonoxxuti 
skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 u fir-rigward tas-
sistema li għandha tintuża għat-
trażmissjoni tal-informazzjoni neċessarja 
għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ 
dan ir-Regolament. L-informazzjoni 
kollha dwar suspett ta’ nuqqas ta’ rispett, 
l-irtirar tar-rikonoxximent jew is-
sospensjoni tal-awtorizzazzjoni għandha 
tiġi kkomunikata minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti u l-korpi ta’ 
kontroll kollha sabiex jiġi evitat it-tqegħid 
fis-suq ta’ prodotti mhux awtorizzati.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emendi tar-rapporteur lill-Artikolu 29 - paragrafu 8, l-
Artikolu 31 - paragrafu 6 u l-Artikolu 33 - paragrafu 2.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Għandha ssir dispożizzjoni li tiżgura li 
l-moviment tal-prodotti organiċi li kienu 
suġġetti għall-kontroll fi Stat Membru 

(70) Għandha ssir dispożizzjoni li tiżgura li 
l-moviment tal-prodotti organiċi li kienu 
suġġetti għall-kontroll fi Stat Membru 
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wieħed u li jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament ma jistax jiġi ristrett fi Stat 
Membru ieħor. Sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament xieraq tas-suq uniku u l-
kummerċ bejn l-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tistabbilixxi r-regoli marbutin mal-
moviment liberu tal-prodotti organiċi.

wieħed u li jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament ma jistax jiġi ristrett fi Stat 
Membru ieħor.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 32 - paragrafu 2.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Biex tinkiseb l-informazzjoni 
affidabbli meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, l-Istati membri 
għandhom jgħaddu l-informazzjoni 
meħtieġa lill-Kummissjoni kull sena. Għal 
raġunijiet ta’ ċarezza u trasparenza, l-Istati 
Membri għandhom iżommu listi aġġornati 
tal-awtoritajiet kompetenti, l-awtoritajiet 
ta’ kontroll u l-korpi ta’ kontroll. Il-listi tal-
awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll għandhom jiġu ppubblikati mill-
Istati Membri u jiġu ppubblikati kull sena 
mill-Kummissjoni.

(71) Biex tinkiseb l-informazzjoni 
affidabbli meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom jgħaddu l-informazzjoni 
statistika aġġornata meħtieġa lill-
Kummissjoni kull sena. Għal raġunijiet ta’ 
ċarezza u trasparenza, l-Istati Membri 
għandhom iżommu listi aġġornati tal-
awtoritajiet kompetenti, l-awtoritajiet ta’ 
kontroll u l-korpi ta’ kontroll. Il-listi tal-
awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll għandhom jiġu ppubblikati mill-
Istati Membri u jiġu ppubblikati kull sena 
mill-Kummissjoni.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri li 
jiżguraw tranżizzjoni mingħajr intoppi għal 
xi bidliet fil-qafas ġuridiku li jirregola l-
importazzjoni tal-prodotti organiċi fl-

(72) Jeħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri li 
jiżguraw tranżizzjoni mingħajr intoppi għal 
xi bidliet fil-qafas ġuridiku li jirregola l-
importazzjoni tal-prodotti organiċi fl-
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Unjoni, kif introdotti minn dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, biex tiġi 
żgurata tranżizzjoni mingħajr intoppi mill-
qafas ġuridiku l-antik għall-qafas ġuridiku 
l-ġdid, il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta ċerti atti għandha fir-
rigward tar-regoli relatati mal-perjodi ta’ 
konverżjoni li jibdew skont ir-Regolament 
(KE) Nru 834/2007, b’deroga mir-regola 
ġenerali li ebda perjodu preċedenti ma 
jista’ jiġi rikonoxxut b’mod retroattiv 
bħala parti mill-perjodu ta’ konverżjoni.

Unjoni, kif introdotti minn dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, biex tiġi 
żgurata tranżizzjoni mingħajr intoppi mill-
qafas ġuridiku l-antik għall-qafas ġuridiku 
l-ġdid, il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta ċerti atti għandha fir-
rigward tar-regoli relatati mal-perjodi ta’ 
konverżjoni li jibdew skont ir-Regolament 
(KE) Nru 834/2007.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 8 - paragrafu 3.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat ta’ implimentazzjoni 
rigward id-dettalji tekniċi għall-
istabbiliment tal-bażi tad-dejta għall-
elenkar tal-varjetajiet li għalihom huwa 
disponibbli materjal riproduttiv tal-pjanti 
miksub bil-metodu ta’ produzzjoni 
organiku; rigward l-awtorizzazzjoni jew l-
irtirar tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti u s-
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
organika b’mod ġenerali, u fil-produzzjoni 
tal-ikel organiku pproċessat b’mod 
partikolari, inklużi l-proċeduri li għandhom 
jiġu segwiti għall-awtorizzazzjoni, u l-listi 
ta’ dawk il-prodotti u s-sustanzi u, fejn 
xieraq, id-deskrizzjoni tagħhom, ir-rekwiżit 
kompożizzjonali u l-kundizzjonijiet għall-
użu; rigward il-modalitajiet speċifiċi u 
prattiċi tal-preżentazzjoni, il-
kompożizzjoni u d-daqs tal-indikazzjonijiet 
li jirreferu għan-numru tal-kodiċi tal-

(75) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat ta’ implimentazzjoni 
rigward id-dettalji tekniċi għall-
istabbiliment tal-uniku database għall-
elenkar tal-varjetajiet, b’mod partikolari l-
varjetajiet tradizzjonali u rari, li għalihom 
huwa disponibbli materjal riproduttiv tal-
pjanti miksub bil-metodu ta’ produzzjoni 
organiku; rigward l-awtorizzazzjoni jew l-
irtirar tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti u s-
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
organika b’mod ġenerali, u fil-produzzjoni 
tal-ikel organiku pproċessat b’mod 
partikolari, inklużi l-proċeduri li għandhom 
jiġu segwiti għall-awtorizzazzjoni, u l-listi 
ta’ dawk il-prodotti u s-sustanzi u, fejn 
xieraq, id-deskrizzjoni tagħhom, ir-rekwiżit 
kompożizzjonali u l-kundizzjonijiet għall-
użu; rigward il-modalitajiet speċifiċi u 
prattiċi tal-preżentazzjoni, il-
kompożizzjoni u d-daqs tal-indikazzjonijiet 
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awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll, u tal-indikazzjoni tal-post fejn il-
materja prima agrikola tkun tkabbret; 
rigward id-dettalji u l-ispeċifikazzjonijiet 
tal-kontenut, tal-forma u tal-mod li bihom 
l-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti bl-attività tagħhom, u l-forma 
tal-pubblikazzjoni tat-tariffi li jistgħu 
jinġabru fuq il-kontrolli; rigward l-
iskambju tal-informazzjoni bejn gruppi ta’ 
operaturi u awtoritajiet kompetenti, 
awtoritajiet ta’ kontroll, u korpi ta’ 
kontroll, u bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni; rigward ir-rikonoxximent 
jew l-irtirar tar-rikonoxximent tal-
awtoritajiet ta’ kontroll jew tal-korpi ta’ 
kontroll li huma kompetenti biex iwettqu l-
kontrolli f’pajjiżi terzi, u l-istabbiliment 
tal-lista ta’ dawk l-awtoritajiet ta’ kontroll 
u l-korpi ta’ kontroll, u r-regoli li jiżguraw 
l-applikazzjoni ta’ miżuri b’rabta mal-
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità, jew 
suspett tiegħu, li jaffettwaw l-integrità tal-
prodotti organiċi importati; rigward l-
istabbiliment ta’ lista ta’ pajjiżi terzi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru 834/2007 u l-
emenda ta’ dik il-lista, kif ukoll regoli li 
jiżguraw l-applikazzjoni ta’ miżuri għal 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità jew 
suspett tiegħu, li jaffettwaw l-integrità ta’ 
prodotti organiċi importati minn dawk il-
pajjiżi; rigward is-sistema li għandha 
tintuża għat-trażmissjoni tal-informazzjoni 
neċessarja għall-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ dan ir-Regolament; u 
rigward l-istabbiliment tal-lista tal-
awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, u l-
emenda ta’ dik il-lista. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (KE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill34.

li jirreferu għan-numru tal-kodiċi tal-
awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll, u tal-indikazzjoni tal-post fejn il-
materja prima agrikola tkun tkabbret; 
rigward id-dettalji u l-ispeċifikazzjonijiet 
tal-kontenut, tal-forma u tal-mod li bihom 
l-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti bl-attività tagħhom, u l-forma 
tal-pubblikazzjoni tat-tariffi li jistgħu 
jinġabru fuq il-kontrolli; rigward l-
iskambju tal-informazzjoni bejn gruppi ta’ 
operaturi u awtoritajiet kompetenti, 
awtoritajiet ta’ kontroll, u korpi ta’ 
kontroll, u bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni; rigward ir-rikonoxximent 
jew l-irtirar tar-rikonoxximent tal-
awtoritajiet ta’ kontroll jew tal-korpi ta’ 
kontroll li huma kompetenti biex iwettqu l-
kontrolli f’pajjiżi terzi, u l-istabbiliment 
tal-lista ta’ dawk l-awtoritajiet ta’ kontroll 
u l-korpi ta’ kontroll, u r-regoli li jiżguraw 
l-applikazzjoni ta’ miżuri b’rabta mal-
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità, jew 
suspett tiegħu, li jaffettwaw l-integrità tal-
prodotti organiċi importati; rigward l-
istabbiliment ta’ lista ta’ pajjiżi terzi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru 834/2007 u l-
emenda ta’ dik il-lista, kif ukoll regoli li 
jiżguraw l-applikazzjoni ta’ miżuri għal 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità jew 
suspett tiegħu, li jaffettwaw l-integrità ta’ 
prodotti organiċi importati minn dawk il-
pajjiżi; rigward is-sistema li għandha 
tintuża għat-trażmissjoni tal-informazzjoni 
neċessarja għall-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ dan ir-Regolament; u 
rigward l-istabbiliment tal-lista tal-
awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, u l-
emenda ta’ dik il-lista. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (KE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill34.

__________________ __________________
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34 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

34 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Emenda 60

Proposta għal regolament
Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Biex tiġi żgurata tranżizzjoni bla 
intoppi bejn minn naħa r-regoli stipulati 
fir-Regolament (KE) Nru 834/2007, dwar 
l-oriġini organika tal-materjal tar-
riproduzzjoni tal-pjanti, ir-regoli dwar l-
annimali għal skopijiet ta’ tgħammir, u l-
eċċezzjoni għar-regoli dwar il-produzzjoni 
adottati skont l-Artikolu 22 ta’ dak ir-
Regolament, u min-naħa l-oħra r-regoli l-
ġodda tal-produzzjoni dwar il-pjanti u l-
prodotti tal-pjanti, u dwar il-bhejjem,t 
stipulati f’dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta ċerti atti rigward l-għoti ta’ 
eċċezzjonijiet, fejn l-eċċezzjonijiet jitqiesu 
li jkunu meħtieġa biex jiżguraw l-aċċess 
għall-materjal ta’ riproduzzjoni tal-pjanti u 
għall-annimali ħajjin għal skopijiet ta’ 
tgħammir, li jistgħu jintużaw fil-
produzzjoni organika. Peress li dawk l-atti 
huma transitorji fl-għamla tagħhom, 
għandhom japplikaw għal perjodu ta’ 
żmien limitat.

(77) Biex tiġi żgurata tranżizzjoni bla 
intoppi bejn minn naħa r-regoli stipulati 
fir-Regolament (KE) Nru 834/2007, dwar 
l-oriġini organika tal-materjal tar-
riproduzzjoni tal-pjanti, ir-regoli dwar l-
annimali għal skopijiet ta’ tgħammir, u l-
eċċezzjoni għar-regoli dwar il-produzzjoni 
adottati skont l-Artikolu 22 ta’ dak ir-
Regolament, u min-naħa l-oħra r-regoli l-
ġodda tal-produzzjoni dwar il-pjanti u l-
prodotti tal-pjanti, u dwar il-bhejjem,t 
stipulati f’dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta ċerti atti rigward l-għoti ta’ 
eċċezzjonijiet, fejn l-eċċezzjonijiet jitqiesu 
li jkunu meħtieġa biex jiżguraw l-aċċess 
għall-materjal ta’ riproduzzjoni tal-pjanti u 
għall-annimali ħajjin għal skopijiet ta’ 
tgħammir, li jistgħu jintużaw fil-
produzzjoni organika. Dawk l-atti huma 
biss ta’ natura tranżitorja, madankollu, u 
għalhekk ser japplikaw biss għal perijodu 
limitat ta’ żmien meħtieġ sabiex jiġu 
identifikati u mimlija l-lakuni fid-
disponibbiltà tal-materjal riproduttiv 
organiku għall-pjanti u ta’ annimali 
organiċi mrobbija għal skopijiet ta’ 
tgħammir.
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Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi stabbilit suq ġenwin għall-produzzjoni ta’ żerriegħa organika, 
f’koperazzjoni ma’ produtturi ta’ żrieragħ organiċi Ewropej. Dan jeħtieġ sistema effikaċi ta’ 
inċentivi u impenn ċar min-naħa tal-leġiżlatur.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Premessa 77a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77a) Il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni 
għall-futur tal-Produzzjoni Organika fl-
Unjoni Ewropea għandu jintuża bħala 
għajnuna għall-finanzjament tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, bil-għan li tiżdied il-
produzzjoni u d-disponibbiltà taż-
żerriegħa organika u l-materjal 
riproduttiv organiku tal-pjanti.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Premessa 77b ġdida

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77b) Sabiex tiżdied il-produzzjoni, 
għandhom jitħeġġu d-disponibbiltà taż-
żerriegħa organika u l-materjal 
riproduttiv organiku tal-pjanti, l-
arranġamenti ta' sħubija bejn dawk li 
jkabbru ż-żerriegħa, dawk li jrabbu u 
dawk kollha involuti fil-biedja organika. 
Barra minn hekk, il-Grupp ta' Esperti 
għall-Konsulenza Teknika dwar il-
Produzzjoni Organika (EGTOP) għandu 
jiġi fdat bil-kompitu li jiżviluppa sistema 
ġdida għall-użu effikaċi u sostenibbli ta' 
żrieragħ organiċi, u b'hekk jipprovdi 
inċentiv għal dawk li jkabbru ż-żerriegħa 
u dawk li jrabbu.
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) Il-Kummissjoni għandha tqis is-
sitwazzjoni tad-disponibbiltà ta’ materjal 
organiku tar-riproduzzjoni tal-pjanti u tal-
annimali ħajjin għal finijiet ta’ tgħammir, 
u tippreżenta rapport għal dan l-għan lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-2021.

(78) Bil-għan li jiġi żgurat li materjal 
organiku tar-riproduzzjoni tal-pjanti, għalf 
organiku, u annimali organiċi mrobbija 
għat-tgħammir huma disponibbli fis-suq 
fi kwantitajiet suffiċjenti, u qabel ma 
titressaq kwalunkwe proposti għat-
tneħħija gradwali tal-eċċezzjonijiet, il-
Kummissjoni għandha twettaq studju 
ibbażati fuq il-ġbir ta’ data u fuq analiżi 
tas-sitwazzjoni fl-Istati Membri. Abbażi 
ta’ dak l-istudju, il-Kummissjoni 
għandha, sa tmiem l-2020, tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li fih parti analitika dwar l-istat 
ta’ żvilupp ta’ biedja organika u l-
progress li sar, u parti strateġika dwar 
miżuri applikati jew meħtieġa sabiex 
tittejjeb il-prestazzjoni tal-biedja organika 
u l-qafas istituzzjonali tagħha.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80) Ir-reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv għall-
produzzjoni organika u għat-tikkettar ta’ 
prodotti organiċi wriet li l-ħtiġijiet 
speċifiċi relatati mal-kontrolli uffiċjali u 
attivitajiet uffiċjali oħrajn imwettqin skont 
ir-Regolament (UE) Nru XXX/XXX (ir-
Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali) 
jeħtieġu dispożizzjonijiet li jindirizzaw 
aħjar każi ta’ nuqqas ta’ konformità. 
Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru XXX/XXX [ir-
Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali] 
relatati mal-kompiti u r-responsabbiltajiet 

imħassar
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tal-awtoritajiet kompetenti, mal-
approvazzjoni u s-superviżjoni ta’ korpi 
delegati, maċ-ċertifikazzjoni uffiċjali, 
mal-obbligi ta’ rapportar u mal-assistenza 
amministrattiva, għandhom jiġu addattati 
għall-ħtiġijiet speċifiċi tas-settur tal-
produzzjoni organika. Għalhekk, ir-
Regolament (UE) Nru XXX/XXX 
[Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali] 
għandu jiġi emendat kif xieraq.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkorrispondi għall-emenda tar-rapporteur lill-Artikolu 44.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji 
tal-produzzjoni organika u jistabbilixxi r-
regoli li jikkonċernaw il-produzzjoni 
organika u l-użu ta’ indikazzjonijiet li 
jirreferu għalih fit-tikkettar u r-reklamar.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji 
tal-produzzjoni organika u l-kontroll u ċ-
ċertifikazzjoni tagħha, u jistabbilixxi r-
regoli li jikkonċernaw il-produzzjoni 
organika, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni, 
il-kontrolli u l-użu ta’ indikazzjonijiet li 
jirreferu għall-produzzjoni organika fit-
tikkettar u r-reklamar. Dan għandu 
jipprovdi l-bażi għall-iżvilupp sostenibbli 
tal-produzzjoni organika u l-effetti 
pożittivi tagħha fuq l-ambjent u s-saħħa 
pubblika, filwaqt li jiżgura l-funzjonament 
effikaċi tas-suq intern u l-kompetizzjoni 
ġusta, biex b’hekk il-bdiewa jiġu 
megħjuna jiksbu introjtu ġust, tiġi żgurata 
l-fiduċja tal-konsumatur u jiġu prottti l-
interessi tal-konsumaturi.

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji u l-metodi għall-produzzjoni organika għandhom jiġu applikati matul il-proċess 
kollu tal-biedja organika/il-produzzjoni organika. Għalhekk huwa importanti li jibqgħu 
jinżammu l-kontrolli bbażati fuq il-proċess f’dan ir-Regolament. Biex jiġi kkontrollat biss il-
prodott li huwa previst għall-konsum tal-bniedem jew tal-annimali mhuwiex biżżejjed. Dan ir-
Regolament ikopri wkoll iċ-ċertifikazzjoni ta’ prodotti organiċi u prodotti f’konverżjoni.
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (‘It-Trattat’) u għal xi 
prodotti oħrajn elenkati fl-Anness I ta’ 
dan ir-Regolament, safejn dawk il-
prodotti agrikoli u dawk il-prodotti l-
oħrajn huma maħsubin li jiġu prodotti, 
ippreparati, distribwiti, kummerċjalizzati, 
importati jew esportati bħala organiċi.

1. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-prodotti li ġejjin li joriġinaw mill-
agrikoltura, inkluża l-akkwakultura u l-
apikultura, fejn tali prodotti huma, jew 
huma maħsuba biex ikunu, prodotti, 
ippreparati, ittikkettati, distribwiti, 
mqiegħda fis-suq tal-Unjoni, jew importati 
ġewwa l-Unjoni jew esportati mill-Unjoni 
bħala organiċi:

(a) prodotti agrikoli ħajjin jew mhux 
ipproċessati, inkluż materjal ta’ żrieragħ 
u materjal ieħor tar-riproduzzjoni tal-
pjanti;
(b) prodotti agrikoli pproċessati għall-
ikel;
(c) għalf;
(d) alki u annimali tal-akkwakultura;
(e) inbid;
(f) ħmira;
(g) faqqiegħ;
(h) pjanti selvaġġi miġbura u l-partijiet 
tagħhom, 
u prodotti oħra marbuta mill-qrib mal-
agrikoltura li huma maħsuba li jiġu 
prodotti, ippreparati, ittikkettati, 
distribwiti, jitqiegħdu fis-suq, jiġu 
impurtati jew esportati.

Il-prodotti tal-kaċċa u tas-sajd ta’ annimali 
selvaġġi ma għandhomx jiġu kkunsidrati 
bħala prodotti organiċi.

Il-prodotti tal-kaċċa u tas-sajd ta’ annimali 
selvaġġi ma għandhomx jiġu kkunsidrati li 
jikkostitwixxu prodotti organiċi.

(L-emenda tal-kelma “alka” għal “alki” 
tapplika fit-test kollu kemm hu. L-adozzjoni 
tagħha toħloq il-ħtieġa ta’ tibdil 
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korrispondenti fit-test kollu).

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
kull operatur involut fl-attivitajiet, fi 
kwalunkwe stadju ta' produzzjoni, 
preparazzjoni u distribuzzjoni, marbutin 
mal-prodotti msemmija fil-paragrafu 1.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għal 
kull operatur involut f’kull stadju tal-
attivitajiet ta' produzzjoni, preparazzjoni, 
ittikkettar u distribuzzjoni, marbutin mal-
prodotti msemmija fil-paragrafu 1.

L-operazzjonijiet ta’ forniment tal-ikel tal-
massa mwettqa minn fornitur tal-ikel tal-
massa kif iddefinit fil-punt (d) tal-
Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill35 ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal dan ir-Regolament.

L-operazzjonijiet ta’ forniment tal-ikel tal-
massa mwettqa minn fornitur tal-ikel tal-
massa kif iddefinit fil-punt (d) tal-
Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill35 għandhom ikunu soġġetti 
għal dan ir-Regolament.

__________________ __________________
35 Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttiva tal-
Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-
Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/10/KE, id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u 
r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, 
p. 18).

35 Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttiva tal-
Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-
Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/10/KE, id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-
Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u 
r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, 
p. 18).

Ġustifikazzjoni

Il-forniment tal-ikel għall-massa sar parti importanti mis-suq organiku li kulma jmur qed 
iforni dejjem aktar il-kantins pubbliċi iżda wkoll ir-ristoranti bi prodotti organiċi. Il-
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forniment tal-ikel għall-massa għandu għalhekk ikun kopert minn dan ir-Regolament.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu japplikaw regoli 
nazzjonali jew, fin-nuqqas tagħhom, 
standards privati dwar it-tikkettar u l-
kontroll ta’ prodotti li joriġinaw minn 
operazzjonijiet ta’ forniment tal-ikel 
għall-massa.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri tal-ikel għall-massa u r-ristoranti għandu jkun taħt is-saqaf ta’ dan ir-
Regolament. Il-kantins il-kbar jistgħu jindikaw l-użu tal-prodotti organiċi fl-ikliet iżda 
m’hemm l-ebda obbligu fuq is-sehem organiku fuq il-massa globali.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni relatata 
tal-Unjoni fl-oqsma ta’, inter alia, is-
sikurezza tal-katina alimentari, is-saħħa u 
t-trattament xieraq tal-annimali, is-saħħa 
tal-pjanti, u l-materjal ta’ riproduzzjoni 
tal-pjanti, u b’mod partikolari għar-
Regolament (UE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill36 
(materjal ta’ riproduzzjoni tal-pjanti) u r-
Regolament (UE) Nru XX/XXXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill37).

3. Dan ir-Regolament għandu japplika 
mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni oħra tal-
Unjoni jew dispożizzjonijiet nazzjonali 
oħra, skont id-dritt tal-Unjoni rigward 
prodotti speċifikati f'dan l-Artikolu, 
bħalma huma d-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw il-produzzjoni, il-preparazzjoni, 
il-kummerċjalizzazzjoni, it-tikkettar u l-
kontroll ta’ dawk il-prodotti, u inkluża l-
leġiżlazzjoni dwar l-oġġetti tal-ikel u n-
nutrizzjoni tal-annimali.

__________________
36 [titolu sħiħ] (ĠU L,…).
37 [titolu sħiħ] (ĠU L,…).
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Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjonijiet imsemmija hawn fuq mhux se jkunu kollha diġà fis-seħħ meta tiġi adottata 
l-leġiżlazzjoni organika l-ġdida.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex jiġu kkunsidrati informazzjoni 
ġdida dwar metodi ta’ produzzjoni jew 
materjali jew impenji internazzjonali, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 36 
li jemenda l-lista ta’ prodotti stabbilita fl-
Anness I. Il-prodotti li huma marbuta 
mill-qrib ma’ prodotti agrikoli biss 
għandhom ikunu eliġibbli għall-
inklużjoni f’dik il-lista.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni għandu jkun l-istess bħal taħt ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 
eżistenti. Dawn il-bidliet lir-Regolament bażiku għandhom ikunu possibbli biss permezz tal-
proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) ‘materja prima agrikola’ tfisser prodott 
agrikolu li ma ġie suġġett għal ebda 
operazzjoni ta’ preservazzjoni jew 
ipproċessar’;

(3) ‘materja prima agrikola’ jew ‘materja 
prima tal-akkwakultura’ tfisser prodott 
agrikolu jew tal-akkwakultura li ma ġie 
suġġett għal ebda operazzjoni ta’ 
pproċessar, preparazzjoni jew 
preservazzjoni;
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘miżuri preventivi’ tfisser miżuri li 
għandhom jitwettqu biex jiżguraw il-
kwalità tal-ħamrija kif ukoll il-prevenzjoni 
u l-kontroll ta’ organiżmi ta’ ħsara u 
ħaxix ħażin, u li jipprevjenu l-
kontaminazzjoni bi prodotti jew sustanzi li 
mhumiex awtorizzati skont dan ir-
Regolament;

(4) ‘miżuri preventivi u ta’ prekawzjoni’ 
tfisser miżuri li għandhom jitwettqu biex 
jiżguraw il-kwalità tal-produzzjoni 
organika kif ukoll il-preżervazzjoni tal-
bijodiversità u li jipprevjenu l-
kontaminazzjoni u t-taħlit ta’ prodotti jew 
sustanzi li mhumiex awtorizzati skont dan 
ir-Regolament fl-istadji kollha tal-
produzzjoni, preparazzjoni u 
distribuzzjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ prekawzjoni għandhom imorru lil hinn mill-miżuri preventivi u għandhom jiġu 
applikati wkoll għall-istadji kollha tal-produzzjoni fis-sistema tal-biedja organika.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘konverżjoni’ tfisser it-tranżizzjoni 
minn produzzjoni mhux organika għal 
produzzjoni organika f’perjodu ta’ żmien 
speċifiku;

(5) 'konverżjoni' tfisser it-tranżizzjoni minn 
produzzjoni mhux organika għal 
produzzjoni organika f’perjodu ta’ żmien 
speċifiku li matulu jkunu ġew applikati d-
dispożizzjonijiet relatati mal-produzzjoni 
organika;

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 'grupp ta' operaturi' tfisser grupp li fih 
kull operatur huwa bidwi li għandu 

(7) 'grupp ta' operaturi' tfisser grupp li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
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azjenda sa ħames ettari ta' erja agrikola 
utilizzata u li jista', minbarra l-
produzzjoni tal-ikel u tal-għalf, ikun 
involut fl-ipproċessar tal-ikel jew tal-
għalf;

(a) kull membru tal-grupp huwa bidwi jew 
huwa operatur li jipproduċu l-alki jew 
prodotti tal-akkwakultura, u li jista’, 
minbarra l-produzzjoni tal-ikel u tal-
għalf, ikun involut fl-ipproċessar, il-
preparazzjoni jew il-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ ikel jew għalf;
(b) l-attivitajiet ta’ produzzjoni tal-membri 
tal-grupp isiru fil-prossimità ġeografika 
ta’ xulxin;
(c) sistema tal-kummerċjalizzazzjoni 
konġunta għall-prodotti organiċi prodotti 
mill-grupp trid tiġi stabbilita;
(d) il-grupp ikollu personalità legali u 
sistema ta’ kontroll intern; kif ukoll
(e) id-dħul jew l-output standard ta’ 
produzzjoni organika ta’ kull membru tal-
grupp ma għandux ikun ogħla minn 
EUR 15 000 fis-sena, jew kull membru 
jipproduċi fuq azjenda ta’ daqs mhux 
akbar minn 5 ettari, jew, fil-każ ta’ 
produzzjoni taħt il-ħġieġ jew taħt għata 
protettiva ta’ produzzjoni intensiva oħra, 
f’azjenda ta’ daqs mhux akbar minn 0.5 
ettari, jew, fil-każ ta’ bwar esklussivament 
permanenti, f’azjenda ta’ daqs mhux 
akbar minn 15-il ettaru.
Il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punt (e) ma 
japplikawx għal gruppi ta’ operaturi minn 
pajjiżi terzi;

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) ‘tnissil ta’ pjanti organiċi u l-
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iżvilupp ta’ varjetajiet organiċi’ tfisser it-
tisħiħ tad-diversità ġenetika flimkien mas-
serħan fuq l-abilità tar-riproduzzjoni 
naturali. Tnissil ta’ pjanti organiċi hija 
mmirata lejn l-iżvilupp ta’ varjetajiet 
ġodda li huma partikolarment adattati 
għal sistemi ta’ produzzjoni organika. 
Jinvolvi approċċ olistiku li jirrispetta l-
barrieri tal-inkroċji naturali u huwa 
bbażat fuq pjanti fertili li jistgħu 
jistabbilixxu relazzjoni vijabbli mal-
ħamrija ħajja. It-tnissil ta’ pjanti organiċi 
jsir taħt dawn il-kundizzjonijiet ta’ tnissil 
ta’ pjanti organiċi f’konformità mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) 'materjal riproduttiv tal-pjanti' 
tfisser pjanti kif ukoll forom ta' pjanti fi 
kwalunkwe stadju, inklużi żrieragħ, li 
huma kapaċi jipproduċu pjanti sħaħ u li 
huma intenzjonati li jagħmlu dan;

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 10c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10c) ‘pjanta omm’ tfisser pjanta 
identifikata li minnha jittieħed il-materjal 
riproduttiv tal-pjanti għar-riproduzzjoni 
ta' pjanti ġodda;

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 3, punt 10d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10d) ‘ġenerazzjoni’ tfisser grupp ta' 
pjanti li jikkostitwixxu linja waħdanija ta’ 
dixxendenza tal-pjanti;

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 10e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10e) ‘trobbija ta’ annimali organiċi’ 
tfisser it-titjib tad-diversità ġenetika 
flimkien mad-dipendenza fuq l-abilità 
riproduttiva naturali tal-annimali 
kkonċernati. It-trobbija tal-annimali 
organiċi għandhom jiżguraw l-aħjar 
konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li tiffoka fuq ir-
reżistenza għall-mard, it-tul tal-ħajja, tal-
valur tat-trobbija, u l-adattament għal 
kundizzjonijiet klimatiċi u naturali, u 
għandha tippromwovi trobbija mmirati 
lejn tkabbir bil-mod fejn rilevanti; 

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) ‘preparazzjonijiet veġetali’ tfisser 
estratti miksuba minn ċerti pjanti bl-iskop 
li jsaħħu l-għelejjel jew li jbiegħdu jew 
jeqirdu l-pesti u l-mard;

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 13b (ġdid)



RR\1077954MT.doc 57/349 PE557.122v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) ‘preparazzjonijiet bijodinamiċi’ 
tfisser taħlit tradizzjonalment użat fil-
biedja bijodinamika u nnumerati minn 
500 sa 508;

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) ‘veranda’ tfisser parti addizzjonali ma' 
bini għall-bhejjem li tkun imsaqqfa, mhux 
insulata u fuq barra, li l-itwal parti tagħha 
ġeneralment tkun mgħammra b’ċint tal-
wajer jew tan-nett bil-klima ta’ barra, 
b’dawl naturali u artifiċjali u art b’mifrex 
(demel u tiben) ta’ taħt il-bhejjem;

(16) ‘veranda’ tfisser parti addizzjonali ma' 
bini għall-bhejjem li tkun imsaqqfa, mhux 
insulata u fuq barra, li l-itwal parti tagħha 
ġeneralment tkun mgħammra b’ċint tal-
wajer jew tan-nett bil-klima ta’ barra, 
b’dawl naturali u, fejn ikun possibbli, 
artifiċjali u art b’mifrex (demel u tiben) ta’ 
taħt il-bhejjem;

Ġustifikazzjoni

Fejn ikun ipprovdut b’mod adatt, id-dawl naturali għandu jkun biżżejjed fil-verandi; dawl 
artifiċjali m’għandux ikun rekwiżit obbligatorju.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) ‘għewietaq li jbidu’ tfisser annimali 
żgħar tal-ispeċi Gallus gallus maħsuba 
għall-produzzjoni tal-bajd u li jkunu ta’ 
età ta’ inqas minn 18-il ġimgħa;

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 16b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) ‘tiġieġ li jbid’ tfisser annimali żgħar 
tal-ispeċi Gallus gallus maħsuba għall-
produzzjoni tal-bajd għall-konsum u li 
jkunu ta’ età ta’ mhux inqas minn 18-il 
ġimgħa;

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 16c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16c) ‘tiġieġ tas-simna’ tfisser annimali 
tal-ispeċi Gallus gallus miżmuma għall-
produzzjoni tal-laħam;

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 16d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16d) ‘żona li tista’ tintuża’ tfisser żona 
kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 
1999/74/KE1a, jiġifieri kull żona (ġewwa l-
gallinar) li tkun wiesgħa ta’ mill-inqas 
30cm b’rampa mal-art ta’ mhux aktar 
minn 14 %, bi spazju għar-ras ta’ mill-
inqas 45 cm. Iż-żoni fejn ibejtu t-tjur 
m’għandhomx jitqiesu bħala żoni li 
jistgħu jintużaw;
__________________
1a Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE tad-19 
ta' Lulju 1999 li tistabbilixxi standards 
minimi għall-ħarsien ta’ tiġieġ li jbid (ĠU 
L 203, 3.8.1999, p. 53).

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni meħuda mill-Artikolu 2.2(d) tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE
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Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 16f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16f) ‘indikaturi ewlenin’ tfisser 
indikaturi relatati mal-aspetti ambjentali 
diretti definiti fir-Regolament (KE) 
Nru 1221/2009;

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) ‘preparazzjoni’ tfisser l-
operazzjonijiet ta’ preservazzjoni jew l-
ipproċessar ta’ prodotti organiċi, inklużi l-
qtil u t-tqattigħ ta' prodotti tal-bhejjem, l-
ippakkjar, it-tikkettar jew l-alterazzjonijiet 
li jsiru fit-tikkettar relatat mal-produzzjoni 
organika;

(20) ‘preparazzjoni’ tfisser l-
operazzjonijiet ta’ preservazzjoni jew 
ipproċessar ta’ prodotti organiċi, inklużi l-
qtil u t-tqattigħ ta' prodotti tal-bhejjem, l-
ippakkjar, it-tikkettar jew l-alterazzjonijiet 
li jsiru fit-tikkettar relatat mal-metodu ta' 
produzzjoni organika użat;

Ġustifikazzjoni

‘Preparazzjoni’ kif definita fir-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) ‘għalf f’konverżjoni’ tfisser għalf 
prodott matul perjodu ta’ konverżjoni, 
minbarra dak maħsud fit-12-il xahar wara 
l-bidu tal-konverżjoni;

(24) ‘prodotti f’konverżjoni’ tfisser 
prodotti tal-pjanti prodotti matul il-
perjodu ta’ konverżjoni, minbarra dawk 
maħsuda fit-12-il xahar wara l-bidu tal-
konverżjoni;
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Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) ‘ċirkustanzi katastrofiċi’ tfisser 
ċirkustanzi li jirriżultaw minn ‘avvenimenti 
klimatiċi negattivi’, ‘inċident ambjentali’, 
‘diżastru naturali’ jew ‘avveniment 
katastrofiku’ kif iddefiniti rispettivament 
fil-punti (h), (j), (k) u (l) tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

(28) ‘ċirkustanzi katastrofiċi’ tfisser 
ċirkustanzi li jirriżultaw minn ‘avvenimenti 
klimatiċi negattivi’, ‘inċident ambjentali’, 
‘diżastru naturali’, ‘marda tal-annimali’ 
jew ‘avveniment katastrofiku’ kif iddefiniti 
rispettivament fil-punti (h), (i), (j), (k) u (l) 
tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 
1305/2013;

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) ‘awtorità ta’ kontroll’ tfisser awtorità 
ta’ kontroll tal-produzzjoni organika u tat-
tikkettar ta’ prodotti organiċi kif iddefinit 
fil-punt 39 tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
(UE) Nru XXX/XXX [ir-Regolament dwar 
il-Kontrolli Uffiċjali];

(33) ‘awtorità ta' kontroll’ tfisser 
organizzazzjoni amministrattiva pubblika 
ta' Stat Membru li lilha l-awtorità 
kompetenti ddelegat, totalment jew 
parzjalment, il-kompetenza tagħha għall-
ispezzjoni jew iċ-ċertifikazzjoni fil-qasam 
tal-produzzjoni organika u tat-tikkettar 
skont id-dispożizzjonijiet imniżżla f’dan 
ir-Regolament. Tinkludi wkoll, fejn 
xieraq, l-awtorità korrispondenti ta' pajjiż 
terz jew l-awtorità korrispondenti li qed 
topera f'pajjiż terz;

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) ‘korp ta’ kontroll’ tfisser korp delegat 
kif iddefinit fil-punt 38 tal-Artikolu 2 tar-
Regolament (UE) Nru XXX/XXXX [ir-

(34) ‘korp ta' kontroll’ tfisser parti terza 
indipendenti privata jew pubblika li 
twettaq spezzjoni u ċertifikazzjoni fil-
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Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali], 
kif ukoll korp rikonoxxut mill-
Kummissjoni jew minn pajjiż terz li jkun 
rikonoxxut mill-Kummissjoni biex iwettaq 
il-kontrolli f’pajjiżi terzi fuq l-
importazzjoni ta’ prodotti organiċi fl-
Unjoni;

qasam ta' produzzjoni organika skont id-
dispożizzjonijiet imniżżla f’dan ir-
Regolament; Tinkludi wkoll, fejn xieraq, 
il-korp korrispondenti ta' pajjiż terz jew il-
korp korrispondenti li jopera f'pajjiż terz;

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 35a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) ‘konformità’ tfisser il-konformità 
ma’ dan ir-Regolament u l-Annessi 
tiegħu, bl-atti delegati u ta’ 
implimentazzjoni adottati skont dan ir-
Regolament u skont regolamenti oħra li 
għalihom jirreferi dan ir-Regolament;

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) ‘organiżmu ġenetikament 
immodifikat’ tfisser organiżmu 
ġenetikament immodifikat kif iddefinit fil-
punt (2) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 
2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill43 li ma jinkisibx permezz ta’ 
tekniki ta’ modifikazzjonijiet ġenetiċi 
elenkati fl-Anness I.B ta’ dik id-Direttiva, 
minn hawn ’il quddiem msemmija bħala 
‘OĠM’;

(36) ‘organiżmu ġenetikament 
immodifikat’ tfisser organiżmu 
ġenetikament immodifikat kif iddefinit fid-
Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill43, minn hawn ’il 
quddiem imsemmija bħala ‘OĠM’;

__________________ __________________
43 Id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 
2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent 
ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE 

43 Id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 
2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent 
ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li 
tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE 
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(ĠU L 106, 17.4.2001, p.1). (ĠU L 106, 17.4.2001, p.1).

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 40a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) "nanomaterjali maħdumin" tfisser 
nanomaterjali maħdumin kif definit fil-
punt (t) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolaent 
(UE) No1169/2011;

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) ‘ekwivalenza’ tfisser l-ilħuq tal-istess 
għanijiet u prinċipji bl-applikazzjoni ta’ 
regoli li jiżguraw l-istess livell ta’ garanzija 
ta’ konformità; ‘għajnuna għall-
ipproċessar’ tfisser għajnuna għall-
ipproċessar kif iddefinita fil-punt (b) tal-
Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 
1333/2008;

(41) ‘ekwivalenti’, fid-deskrizzjoni ta' 
sistemi jew miżuri differenti, tfisser li 
huma jissodisfaw l-istess objettivi u 
prinċipji billi japplikaw regoli li jiżguraw 
l-istess livell ta' garanzija ta’ konformità;

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) ‘radjazzjoni jonizzanti’ tfisser 
radjazzjoni jonizzanti kif iddefinita fl-
Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 
96/29/Euratom47.

(43) ‘radjazzjoni jonizzanti’ tfisser 
radjazzjoni jonizzanti kif iddefinita fl-
Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 
96/29/Euratom47 u kif irregolata mid-
Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill47a;

__________________ __________________



RR\1077954MT.doc 63/349 PE557.122v02-00

MT

47 Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-
13 ta’ Mejju 1996 li tistabbilixxi standards 
bażiċi ta’ sigurtà [sikurezza] għall-ħarsien 
tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn 
radjazzjoni jonizzanti (ĠU L 159, 
29.6.1996, p. 1).

47 Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-
13 ta’ Mejju 1996 li tistabbilixxi standards 
bażiċi ta’ sigurtà [sikurezza] għall-ħarsien 
tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn 
radjazzjoni jonizzanti (ĠU L 159, 
29.6.1996, p. 1).
47 a Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Frar 
1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet 
tal-Istati Membri fir-rigward ta' ikel u 
ingredjenti tal-ikel trattati b'radjazzjoni 
jonizzanti (ĠU L 66, tat-13.3.1999, p. 16)

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għad-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Frar 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri f’dak li jikkonċerna l-
ikel u ingredjenti tal-ikel trattati b'radjazzjoni jonizzanti.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) ‘operazzjonijiet ta' forniment ta’ 
ikel għall-massa’ tfisser il-preparazzjoni u 
d-distribuzzjoni ta’ prodotti organiċi fl-
istabbilimenti tal-forniment tal-ikel 
bħalma huma r-ristoranti, kantins, 
sptarijiet u ħabsijiet, u tipi oħra ta’ 
negozji tal-ikel fil-punt ta' bejgħ jew 
twassil lill-konsumatur finali;

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 43b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43b) ‘unità tal-produzzjoni’ tfisser l-assi 
kollha użati f’settur tal-produzzjoni, 
bħalma huma l-postijiet tal-produzzjoni 
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primarja, art, rqajja’ tal-art, biċċiet ta' art 
agrikola, mergħat, spazji fil-miftuħ, bini 
għall-bhejjem, doqqajs, vaski tal-ħut, 
sistemi jew siti għaż-żamma tal-alki jew 
annimali tal-akkwakultura, unitajiet tat-
trobbija, konċessjonijiet ta’ max-xatt jew 
ta’ qiegħ il-baħar, postijiet għall-ħażna 
tal-għelejjel, prodotti tar-raba', prodotti 
tal-alki, prodotti tal-annimali, materja 
prima u kwalunkwe input ieħor rilevanti 
għas-settur ta’ produzzjoni kkonċernat;

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 43c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43c) ‘gallinar tat-tjur’ tfisser struttura 
indipendenti mgħammra b’tali mod li 
tipproteġi l-annimali miżmuma fih mill-
kundizzjonijiet klimatiċi ħżiena;

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘gallinar tat-tjur’, fir-Regolament preċedenti hija interpretata b’mod differenti 
minn pajjiż għal ieħor u f’lingwi differenti, xi kultant bħala kamra għat-trobbija f’bini kbir. 
Għandha tingħata definizzjoni preċiża u armonizzata.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 43d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43d) ‘produzzjoni idroponika’ tfisser il-
metodu li bih jitkabbru l-pjanti bl-għeruq 
tagħhom f'soluzzjoni minerali ta' 
nutrijenti biss jew f'medium inert, bħalma 
huma l-perlite, iż-żrar jew is-suf minerali 
li magħhom tiżdied soluzzjoni ta' 
nutrijenti;
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Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 43e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43e) ‘kultivazzjoni ta’ għelejjel li jkunu 
fil-ħamrija’ tfisser il-produzzjoni 
f’ħamrija ħajja bħall-ħamrija minerali 
mħallta u/jew fertilizzata b’materjali u 
prodotti permessi fil-produzzjoni 
organika, b’rabta mas-sottoswol u l-blat;

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 43f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43f) ‘azjenda’ tfisser l-unitajiet kollha 
tal-produzzjoni li joperaw taħt ġestjoni 
waħda għall-fini tal-produzzjoni tal-
prodotti msemmija fl-Artikolu 2(1);

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 43g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43g) ‘ikel ippakkjat minn qabel’ tfisser 
ikel ippakkjat minn qabel kif iddefinit fil-
punt (f) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011.

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi.
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Emenda 105

Proposta għal regolament
Kapitolu II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prinċipji tal-produzzjoni organika L-objettivi u l-prinċipji għall-produzzjoni 
organika

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Objettivi

Bil-għan li tiġi stabbilita sistema 
sostenibbli ta' ġestjoni għall-produzzjoni 
organika, għandhom jiġu segwiti l-
objettivi ġenerali li ġejjin:
(a) ir-rispett tas-sistemi u ċ-ċikli tan-
natura u ż-żamma u t-titjib tas-saħħa tal-
ħamrija, l-ilma, il-pjanti u l-annimali u l-
bilanċ ta' bejniethom;
(b) l-istabbiliment ta' ġestjoni xierqa ta' 
proċessi bijoloġiċi abbażi ta' sistemi 
ekoloġiċi bl-użu ta' riżorsi naturali li 
huma interni għas-sistema, b'metodi li:
– jżommu l-fertilità tal-ħamrija għal 
żmien twil;
– jikkontribwixxu għal livell għoli ta’ 
diversità bijoloġika;
– jagħtu kontribut sostanzjali għal 
ambjent mhux tossiku; 
– jagħmlu użu responsabbli tal-enerġija u 
l-ilma u jikkontribwixxu għall-iffrankar 
tagħhom, u jippreservaw ir-riżorsi 
naturali bħalma huma l-ilma, il-ħamrija, 
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il-materja organika u l-arja;
– jirrispettaw standards għoljin tal-
benesseri tal-annimali u, b’mod 
partikolari, jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-
imġiba speċifiċi skont l-ispeċijiet tal-
annimali;

Ġustifikazzjoni

Dan il-Kapitolu m’għandux jittratta biss dwar il-prinċipji iżda wkoll dwar l-objettivi tal-
biedja organika, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni kif kien il-każ skont ir-Regolament 
Nru 834/2007.

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-produzzjoni organika hija sistema ta’ 
ġestjoni sostenibbli għall-agrikoltura li 
hija bbażata fuq il-prinċipji ġenerali li 
ġejjin:

Il-produzzjoni organika hija sistema ta’ 
ġestjoni sostenibbli li hija bbażata fuq il-
prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a) ir-rispett għas-sistemi u ċ-ċikli tan-
natura u s-sostenn u t-tisħiħ tal-qagħda 
tal-ħamrija, tal-ilma, tal-ajru u tal-
bijodiversità, tas-saħħa tal-pjanti u tal-
annimali u tal-bilanċ bejniethom;

(a) il-kontribut għall-protezzjoni tal-
ambjent, il-klima u s-saħħa tal-bniedem; 

(b) kontribut għal livell għoli ta’ 
bijodiversità;

(b) il-kontribut għal livell għoli ta’ 
bijodiversità;

(c) l-użu responsabbli tal-enerġija u r-
riżorsi naturali bħall-ilma, il-ħamrija, il-
materja organika u l-arja;

(c) l-użu responsabbli tal-enerġija u r-
riżorsi naturali bħall-ilma, il-ħamrija, il-
materja organika u l-arja;

(d) l-osservazzjoni ta’ standards għoljin ta' 
trattament xieraq tal-annimali u b’mod 
partikolari l-issodisfar tal-ħtiġijiet speċifiċi 
għall-ispeċi tal-imġiba tal-annimali;

(d) l-osservazzjoni ta’ standards għoljin ta' 
trattament xieraq tal-annimali u b’mod 
partikolari l-issodisfar tal-ħtiġijiet speċifiċi 
għall-ispeċi tal-imġiba tal-annimali;

(da) il-produzzjoni ta’ varjetà wiesgħa ta’ 
ikel u prodotti agrikoli u akkwakulturali 
oħra ta’ kwalità għolja li tagħmel il-ġid 
lill-ambjent, lis-saħħa tal-bniedem, lis-
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saħħa tal-pjanti jew lis-saħħa u l-
benesseri tal-annimali;
(db) l-iżgurar tal-kwalità tal-prodotti 
organiċi fl-istadji kollha tal-produzzjoni, 
l-ipproċessar u d-distribuzzjoni;
(dc) it-tħeġġiġ ta' kanali ta' distribuzzjoni 
qosra u tal-produzzjonijiet lokali fid-
diversi żoni tal-Unjoni;

(e) it-tfassil u l-ġestjoni xierqa ta' proċessi 
bijoloġiċi bbażati fuq sistemi ekoloġiċi bl-
użu ta' riżorsi naturali li huma interni fis-
sistema b'metodi li:

(e) it-tfassil u l-ġestjoni xierqa ta' proċessi 
bijoloġiċi bbażati fuq sistemi ekoloġiċi bl-
użu ta' riżorsi naturali li huma interni fis-
sistema b'metodi li:

(i) jużaw organiżmi ħajjin u metodi 
mekkaniċi ta’ produzzjoni;

(i) jużaw organiżmi ħajjin u metodi 
mekkaniċi ta’ produzzjoni;

(ii) jipprattikaw kultivazzjoni ta’ prodotti 
tar-raba’ u trobbija tal-annimali relatati 
mal-art jew jipprattikaw akkwakultura li 
tikkonforma mal-prinċipju ta’ 
esplojtazzjoni sostenibbli tas-sajd;

(ii) jipprattikaw kultivazzjoni ta’ prodotti 
tar-raba' li jkunu fil-ħamrija u trobbija tal-
annimali relatata mal-art jew 
akkwakultura li tikkonforma mal-prinċipju 
ta' sajd sostenibbli; Addizzjonalment, tali 
prattiki għandhom ikunu bbażati fuq il-
prinċipji li ġejjin: 
– il-protezzjoni u l-kopertura tal-ħamrija 
kontra l-erożjoni mir-riħ u l-ilma;
– il-protezzjoni tal-kwalità tal-ilma;
– in-newba tal-għelejjel, ħlief fil-każ ta’ 
għelejjel permanenti; 
– l-użu ta’ żrieragħ u annimali bi grad 
għoli ta’ diversità ġenetika, reżistenza 
kontra l-mard u lonġevità;

(iii)jeskludu l-użu ta’ OĠM u prodotti 
magħmula minn OĠM bl-eċċezzjoni ta’ 
prodotti mediċinali veterinarji;

jeskludu l-użu ta’ OĠM u prodotti li ġew 
prodotti minn OĠM jew permezz tagħhom 
bl-eċċezzjoni ta’ prodotti mediċinali 
veterinarji;

(iv) huma bbażati fuq l-użu ta’ miżuri 
preventivi, fejn xieraq;

(iv) huma bbażati fuq valutazzjoni tar-
riskju kif definit fl-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002 u l-użu 
ta’ miżuri ta' prekawzjoni, fejn xieraq;

(f) ir-restrizzjoni tal-użu ta' inputs esterni. 
Meta jkunu meħtieġa inputs esterni jew 
meta l-prattiki u l-metodi xierqa ta’ 
ġestjoni msemmija fil-punt (e) ma jkunux 
jeżistu, dawn għandhom jiġu limitati għal:

(f) ir-restrizzjoni tal-użu ta' inputs esterni. 
Meta jkunu meħtieġa inputs esterni jew 
meta l-prattiki u l-metodi xierqa ta’ 
ġestjoni msemmija fil-punt (e) ma jkunux 
jeżistu, dawn għandhom jiġu limitati għal:
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(i) inputs minn produzzjoni organika; (i) inputs minn produzzjoni organika; fil-
każ tal-materjal riproduttiv tal-pjanti, 
għandha tingħata prijorità lill-varjetajiet 
magħżula minħabba l-kapaċità tagħhom 
li jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi u l-
objettivi tal-biedja organika fejn 
disponibbli;

(ii) sustanzi naturali jew sustanzi dderivati 
b’mod naturali;

(ii) sustanzi naturali jew sustanzi dderivati 
b’mod naturali;

(iii) fertilizzanti minerali b’solubilità 
baxxa;

(iii) fertilizzanti minerali b’solubilità 
baxxa;

(g) l-adattament, fejn meħtieġ, u fi ħdan il-
qafas ta’ dan ir-Regolament, tal-proċess ta’ 
produzzjoni b’kunsiderazzjoni tal-istatus 
sanitarju, id-differenzi reġjonali fil-bilanċ 
ekoloġiku, il-klima u l-kundizzjonijiet 
lokali, l-istadji ta’ żvilupp u l-prattiki 
speċifiċi tat-trobbija tal-annimali.

(g) l-adattament, fejn meħtieġ, u fi ħdan il-
qafas ta’ dan ir-Regolament, tal-proċess ta’ 
produzzjoni b’kunsiderazzjoni tal-istatus 
sanitarju, id-differenzi reġjonali fil-bilanċ 
ekoloġiku, il-klima u l-kundizzjonijiet 
lokali, l-istadji ta’ żvilupp u l-prattiki 
speċifiċi tat-trobbija tal-annimali.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) is-sostenn tas-saħħa tal-pjanti u l-
annimali;

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-esklużjoni ta’ inġinerija ġenetika, il-
klonazzjoni ta’ annimali, il-poliplojdi 
indotti artifiċjalmet u r-radjazzjoni 
ionizzanti mill-katina kollha tal-ikel 
organiku;

(h) l-esklużjoni tal-klonazzjoni tal-
annimali mill-katina kollha tal-ikel 
organiku;
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Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-esklużjoni ta’ ikel li fih jew 
jikkonsisti f’nanomaterjali maħdumin 
b'mod artifiċjali;

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-issoktar tas-saħħa tal-ambjent 
akkwatiku u l-kwalità tal-ekosistemi 
akkwatiċi u terrestri tal-madwar;

(i) iż-żamma tal-bijodiversità f'ekosistemi 
akkwatiċi naturali, u l-iżgurar tal-issoktar 
tas-saħħa tal-ambjent akkwatiku u l-
kwalità tal-ekosistemi akkwatiċi u terrestri 
tal-madwar fil-produzzjoni tal-
akkwakultura;

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) il-kunsiderazzjoni tal-bilanċ 
ekoloġiku lokali jew reġjonali waqt it-
teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-produzzjoni;

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) il-produzzjoni ta' prodotti organiċi 
tal-bhejjem minn annimali li sa mit-twelid 
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jew mit-tfaqqis tagħhom u matul il-ħajja 
tagħhom trabbew f'azjendi organiċi;

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prinċipji speċifiċi applikabbli għall-
ipproċessar tal-ikel u l-għalf organiku

Prinċipji speċifiċi applikabbli għall-
ipproċessar tal-ikel organiku

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn l-ikel u l-għalf, u ż-żewġ kwistjonijiet għandhom jiġu ttrattati 
f’artikoli differenti.

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-produzzjoni tal-ikel u l-għalf organiċi 
pproċessati għandha b’mod partikolari tkun 
ibbażata fuq il-prinċipji speċifiċi li ġejjin:

Il-produzzjoni tal-ikel organiku pproċessat 
għandha, b’mod partikolari, tkun ibbażata 
fuq il-prinċipji speċifiċi li ġejjin:

(a) il-produzzjoni tal-ikel organiku minn 
ingredjenti agrikoli organiċi;

(a) il-produzzjoni ta' ikel organiku minn 
ingredjenti agrikoli organiċi, ħlief fejn 
ingredjent mhuwiex disponibbli bħala 
prodott organiku f'ċertu mument 
partikolari. F'każijiet bħal dawn, 
ingredjenti mhux organiċi jistgħu, 
eċċezzjonalment, jiġi awtorizzat mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat. Tali awtorizzazzjoni għandha 
tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni u 
ppubblikata mill-Kummissjoni b'tali mod 
li tagħmel din l-informazzjoni aċċessibbli;

(b) il-produzzjoni tal-għalf organiku minn 
materjali ta’ għalf organiku;
(c) il-limitazzjoni tal-użu ta’ addittivi tal-
ikel, ta' ingredjenti mhux organiċi 
b’funzjonijiet partikolarment teknoloġiċi u 

(b) ir-restrizzjoni tal-użu ta’ addittivi tal-
ikel, ta' ingredjenti mhux organiċi 
b’funzjonijiet partikolarment teknoloġiċi u 
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sensorji u ta’ mikronutrijenti u għajnuniet 
għall-ipproċessar, sabiex dawn jintużaw 
għal limitu minimu u f’każijiet biss ta’ 
bżonn teknoloġiku essenzjali u għal finijiet 
nutrittivi partikolari;

sensorji, u ta’ mikronutrijenti u għajnuniet 
għall-ipproċessar, sabiex dawn jintużaw 
għal limitu minimu u f’każijiet biss ta’ 
bżonn teknoloġiku essenzjali u għal finijiet 
nutrittivi partikolari;

(d) il-limitazzjoni tal-użu ta’ addittivi tal-
għalf u għajnuniet għall-ipproċessar sa 
limitu minimu u f’każijiet ta’ ħtiġijiet 
teknoloġiċi jew zootekniċi essenzjali biss 
jew għal finijiet nutrittivi partikolari;
(e) l-esklużjoni ta' sustanzi u metodi ta' 
pproċessar li jistgħu jqarrqu fir-rigward 
tan-natura vera tal-prodott;

(c) l-esklużjoni ta' sustanzi u metodi ta' 
pproċessar li jistgħu jqarrqu fir-rigward 
tan-natura vera tal-prodott;

(f) l-ipproċessar għaqli tal-ikel jew tal-
għalf, preferibbilment bl-użu ta’ metodi 
bijoloġiċi, mekkaniċi u fiżiċi.

(d) l-ipproċessar għaqli tal-ikel, 
preferibbilment bl-użu ta’ metodi 
bijoloġiċi, mekkaniċi u fiżiċi.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Prinċipji speċifiċi applikabbli għall-

ipproċessar ta' ikel organiku
Il-produzzjoni tal-għalf organiku 
pproċessat għandha, b'mod partikolari, 
tkun ibbażata fuq il-prinċipji speċifiċi li 
ġejjin:
(a) il-produzzjoni tal-għalf organiku minn 
materjali ta’ għalf organiku;
(b) ir-restrizzjoni tal-użu ta’ addittivi tal-
għalf u għajnuniet għall-ipproċessar, u l-
awtorizzazzjoni tal-użu ta' tali addittivi u 
għajnuniet f'każijiet ta' ħtiġijiet 
teknoloġiċi jew żootekniċi essenzjali jew 
għal finijiet nutrittivi partikolari biss;
(c) l-esklużjoni ta' sustanzi u metodi ta' 
pproċessar li jistgħu jqarrqu fir-rigward 
tan-natura vera tal-prodott ikkonċernat;
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(d) l-ipproċessar għaqli tal-għalf, 
preferibbilment bl-użu ta' metodi 
bijoloġiċi, mekkaniċi u fiżiċi.

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-azjenda agrikola kollha jew l-
operazzjoni tal-akkwakultura għandha tiġi 
ġestita skont ir-rekwiżiti applikabbli għall-
produzzjoni organika;

(a) l-azjenda agrikola kollha jew l-
operazzjoni tal-akkwakultura għandha tiġi 
ġestita skont dan ir-Regolament;

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor 
fil-punt 2.2 tal-Parti IV u l-punt 1.3 tal-
Parti VI tal-Anness II, huma biss prodotti 
u sustanzi awtorizzati skont l-Artikolu 19 
li jistgħu jintużaw fl-agrikoltura u fl-
akkwakultura organiċi, sakemm il-prodott 
jew is-sustanza inkwistjoni jkunu ġew 
awtorizzati għall-użu fl-agrikoltura u l-
akkwakultura skont id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tal-liġi tal-Unjoni u, fejn hemm 
bżonn, fl-Istati Membri kkonċernati, skont 
id-dispożizzjonijiet nazzjonali bbażati fuq 
il-liġi tal-Unjoni;

(b) huma biss il-prodotti u s-sustanzi 
awtorizzati skont il-punt 2.2 tal-Parti IV u 
l-punt 1.3 tal-Parti VI tal-Anness II għall-
finijiet imsemmija fl-Artikolu 19 li jistgħu 
jintużaw fl-agrikoltura u fl-akkwakultura 
organiċi, sakemm il-prodott jew is-sustanza 
inkwistjoni jkunu ġew awtorizzati għall-
użu fl-agrikoltura u l-akkwakultura skont 
id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-
Unjoni u, fejn hemm bżonn, fl-Istati 
Membri kkonċernati, skont id-
dispożizzjonijiet nazzjonali bbażati fuq il-
liġi tal-Unjoni; l-użu ta’ prodotti u 
sustanzi użati għal finijiet li mhumiex 
dawk imsemmija fl-Artikolu 19 u 
awtorizzati skont il-punt 2.2 tal-Parti IV u 
l-punt 1.3 tal-Parti VI tal-Anness II huwa 
permess sakemm l-użu tagħhom 
jirrispetta l-prinċipji stabbiliti fil-
Kapitolu II;
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Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-użu tal-klonazzjoni tal-annimali u t-
trobbija ta' annimali poliplojdi indotti 
artifiċjalment huma pprojbiti;

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-miżuri ta' prevenzjoni għandhom 
jittieħdu kif adatt fl-istadji kollha ta' 
produzzjoni, preparazzjoni u 
distribuzzjoni

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-operaturi organiċi minbarra l-
mikroimpriżi, il-bdiewa u operaturi li 
jipproduċu l-alka jew l-annimali tal-
akkwakultura, għandhom jistabbilixxu 
sistema ta’ ġestjoni ambjentali bl-għan li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom.

(d) l-operaturi organiċi minbarra l-
mikroimpriżi, il-bdiewa, dawk li jrabbu n-
naħal, il-bejjiegħa bl-imnut, u l-operaturi 
li jipproduċu l-algi jew l-annimali tal-
akkwakultura, għandhom itejbu l-
prestazzjoni ambjentali tagħhom sabiex 
jipproteġu l-bijodiversità u 
jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima permezz ta' mezzi bħalma 
hu s-sekwestru tal-karbonju, li 
jistabbilixxu miri ta' prestazzjoni.
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Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
korretta tar-regoli ġenerali tal-produzzjoni, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 36 
li jipprevedi l-kriterji li tikkorrispondi 
għalihom is-sistema ta’ ġestjoni 
ambjentali msemmija fil-punt (d) tal-
paragrafu 1. Dawk il-kriterji għandhom 
iqisu l-ispeċifiċitajiet tal-impriżi żgħar u 
medji.

2. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
korretta tar-regoli ġenerali tal-produzzjoni, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 36, 
ibbażat fuq il-prinċipji spjegati fil-
Kapitolu II, li jistabbilixxi l-kriterji li 
għalihom għandhom jikkorrespondu r-
rekwiżiti għall-miżuri ta' prestazzjoni 
ambjentali msemmija fil-punt (d) tal-
paragrafu 1. Dawk il-kriterji għandhom 
iqisu l-ispeċifiċitajiet tal-impriżi żgħar u 
medji.

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Deroga mir-regoli ġenerali tal-

produzzjoni
1. Permezz ta’ deroga mill-punt (a) tal-
Artikolu 7(1), impriża tista’ tiġi separata 
f’għadd ta’ unitajiet distinti ta’ 
produzzjoni li huma jew konformi ma’ 
dan ir-Regolament jew iddedikati għall-
produzzjoni mhux organika, dment li:
(a) ikunu ttieħdu miżuri xierqa sabiex tiġi 
żgurata s-separazzjoni permanenti tal-
prodotti li jkunu nkisbu minn kull unità 
kkonċernata;

(b) fir-rigward tal-popolazzjoni tal-
bhejjem, ikunu involuti speċijiet differenti 
u l-għalf u l-istalel huma separati b'mod 
ċar;
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(c) fir-rigward ta' pjanti, l-art ikkultivata 
hija separata b'mod ċar, jiġu prodotti 
għelejjel differenti u varjetajiet li jistgħu 
jintgħarfu faċilment u l-ħsadiet jiġu 
maħżuna u pproċessati separatament;
(d) fir-rigwar tal-akkwakultura, is-siti tal-
produzzjoni, l-għalf u l-ispeċijiet huma 
separati b'mod ċar;
(e) fir-rigward ta’ għelejjel perenni li 
jkunu ġew ikkultivati fuq perjodu ta' mill-
inqas tliet snin, il-varjetajiet li ma jistgħux 
jiġu ddifferenzjati faċilment għandhom 
jiġu aċċettati jekk ikunu qed jiġu prodotti 
skont pjan ta' konverżjoni ta' durata ta' 
mhux aktar minn ħames snin u huma 
soġġetti għal proċeduri speċifiċi ta' 
kontroll.
Fil-każ taċ-ċentri ta’ riċerka u edukattivi, 
l-għadajjar tat-trobbija, il-multiplikaturi 
taż-żerriegħa, l-imfaqas għall-produzzjoni 
tal-akkwakultura u tal-algi u tal-
operazzjonijiet tat-tnissil, ir-rekwiżiti dwar 
l-ispeċijiet u l-varjetajiet differenti 
msemmijin fil-punti (a) u (b) tal-ewwel 
subparagrafu m'għandhomx japplikaw.
2. Azjenda agrikola jew operazzjoni tal-
akkwakultura li jinkludu unitajiet 
organiċi u mhux organiċi jistgħu 
jistabbilixxu pjan ta’ konverżjoni għall-
parti mhux organiku ta’ produzzjoni li 
għandha tiġi implimentata f’perjodu ta’ 
żmien li jippermetti lill-azjenda tadatta 
ruħha għar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. 
3. Id-deroga stabbilita fil-paragrafu 1 
m’għandhiex tapplika għall-unitajiet li 
jipproduċu prodotti li ma jkunux koperti 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament jew prodotti li għalihom 
għadhom ma ġewx żviluppati rekwiżiti 
dettaljati.
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Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa u l-operaturi li jipproduċu l-
alka jew l-annimali tal-akkwakultura 
għandhom josservaw perjodu ta’ 
konverżjoni. Matul il-perjodu kollu tal-
konverżjoni, huma għandhom japplikaw ir-
regoli dwar il-produzzjoni organika 
stabbiliti f’dan ir-Regolament u, b’mod 
partikolari, ir-regoli speċifiċi dwar il-
konverżjoni stabbiliti fl-Anness II.

1. Il-bdiewa, dawk li jrabbu n-naħal u l-
operaturi li jipproduċu l-algi jew l-annimali 
tal-akkwakultura għandhom josservaw 
perjodu ta’ konverżjoni. Matul il-perjodu 
tal-konverżjoni kollu kemm hu, huma 
għandhom japplikaw ir-regoli dwar il-
produzzjoni organika stabbiliti f’dan ir-
Regolament u, b’mod partikolari, ir-regoli 
speċifiċi dwar il-konverżjoni stabbiliti fl-
Anness II.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ttieħdet mill-Artikolu 17b tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perjodu tal-konverżjoni ma jistax 
jibda qabel ma l-bdiewa jew l-operaturi li 
jipproduċu l-alka jew l-annimali tal-
akkwakultura jkunu nnotifikaw lill-
awtoritajiet kompetenti bl-attività tagħhom 
skont dan ir-Regolament.

2. Il-perjodu tal-konverżjoni ma jistax 
jibda qabel ma l-bdiewa jew l-operaturi li 
jipproduċu l-alkgi jew l-annimali tal-
akkwakultura jkunu ssuġġettaw l-azjenda 
tagħhom għas-sistema ta’ ċertifikazzjon u 
kontroll u jkunu nnotifikaw lill-
awtoritajiet kompetenti bl-attività tagħhom 
skont dan ir-Regolament.

L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li 
tirrikonoxxi b'mod retroattiv bħala parti 
mill-perjodu ta' konverżjoni kwalunkwe 
perjodu preċedenti li fih:
(a) l-irqajja' ta’ art kienu suġġetti għal 
miżuri speċifikati fi programm 
implimentat skont ir-Regolament (KE) 
tal-Kunsill Nru 1305/2013, jew fi 
kwalunkwe programm uffiċjali ieħor, 
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sakemm il-miżuri kkonċernati jiżguraw li 
l-prodotti mhux awtorizzati għall-
produzzjoni organika ma jkunux intużaw 
fuq dawk l-irqajja' ta’ art; jew
(b) tista' tingħata evidenza mill-operatur li 
turi li, matul perjodu ta’ mill-inqas tliet 
snin, l-irqajja' ta’ art kienu jew żoni 
naturali jew agrikoli li ma ġewx trattati bi 
prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati 
għall-produzzjoni organika.
Il-perjodu tal-konverżjoni jista' jitnaqqas 
għal sena għall-mergħat u l-ispazji fil-
miftuħ użati mill-ispeċijiet mhux erbivori. 
Dan il-perjodu jista' jitnaqqas għal sitt 
xhur meta l-art ikkonċernata ma tkunx 
irċeviet, tul is-sena preċedenti, xi 
trattamenti bi prodotti mhux awtorizzati 
għall-produzzjoni organika .

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ma jista’ jiġi rikonoxxut ebda perjodu 
preċedenti b’mod retroattiv bħala parti 
mill-perjodu ta’ konverżjoni.

imħassar

Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-prodotti magħmula matul il-perjodu 
tal-konverżjoni ma għandhomx jiġu 
kkummerċjalizzati bħala prodotti organiċi.

4. L-annimali u l-prodotti tal-annimali li 
jiġu prodotti matul il-perjodu tal-
konverżjoni ma għandhomx jiġu 
kkummerċjalizzati bħala prodotti organiċi. 
Il-prodotti tal-pjanti maħsuda 12-il xahar 
wara l-bidu tal-perjodu ta' konverżjoni 
jistgħu jiġu mmarkati bħala prodotti ta’ 
konverżjoni, bil-kundizzjoni li dawn il-
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prodotti jkun fihom ingredjent wieħed biss 
li hu għalla ta' oriġini agrikola.

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Artikolu 17(f) u l-Artikolu 26 dwar rekwiżiti speċifiċi ta' tikkettar tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 kif ukoll mal-Artikolu 62 tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 889/2008.

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. B’deroga mill-Artikolu 7(1)(a), matul 
il-perjodu tal-konverżjoni, l-azjenda 
agrikola tista’ tinqasam f’unitajiet 
separati b’mod ċar li mhux kollha jiġu 
ġestiti skont il-produzzjoni organika. Fir-
rigward tal-bhejjem, għandhom jiġu 
involuti speċijiet differenti fil-produzzjoni 
organika matul il-perjodu tal-konverżjoni. 
Fir-rigward tal-akkwakultura, tista’ tkun 
involuta l-istess speċi, dment li jkun 
hemm separazzjoni adegwata bejn is-siti 
ta’ produzzjoni. Fir-rigward tal-pjanti, 
varjetajiet differenti li jistgħu jiġu distinti 
faċilment għandhom jiġu involuti fil-
produzzjoni organika matul il-perjodu tal-
konverżjoni.

imħassar

Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-

6. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika u l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-



PE557.122v02-00 80/349 RR\1077954MT.doc

MT

Artikolu 36 li jissupplimentaw ir-regoli 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew li 
jissupplimentaw u jemendaw ir-regoli 
stabbiliti fl-Anness II fir-rigward tal-
konverżjoni.

Artikolu 36 li jissupplimentaw ir-regoli 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew li 
jissupplimentaw ir-regoli stabbiliti fl-
Anness II fir-rigward tal-konverżjoni.

Emenda 130

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, fir-
rigward tal-OĠM jew prodotti magħmula 
mill-OĠM għall-ikel jew għall-għalf, l-
operaturi jistgħu jiddependu fuq it-tikketti 
ta’ prodott jew kwalunkwe dokument ieħor 
ta’ akkumpanjament mehmuż jew 
ipprovdut skont id-Direttiva 2001/18/KE, 
ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew ir-
Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

2. Għall-finijiet tal-projbizzjoni stabbilita 
fil-paragrafu 1, fir-rigward tal-OĠM jew 
prodotti li ġew prodotti mill-OĠM jew 
permezz tagħhom għall-ikel jew għall-
għalf, l-operaturi għandhom jiddependu 
mit-tikketti ta’ prodott jew kwalunkwe 
dokument ieħor ta’ akkumpanjament 
mehmuż jew ipprovdut skont id-Direttiva 
2001/18/KE, ir-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill48 jew ir-Regolament (KE) Nru 
1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill49.

__________________ __________________
48 Ir-Regolament (KE) 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Settembru 2003 dwar ikel u għalf 
modifikat ġenetikament (ĠU L 268, 
18.10.2003, p.1).

48 Ir-Regolament (KE) 1829/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Settembru 2003 dwar ikel u għalf 
modifikat ġenetikament (ĠU L 268, 
18.10.2003, p.1).

49 Ir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Settembru 2003 dwar it-traċċabbiltà u l-
ittikkettar ta’ organiżmi modifikati 
ġenetikament u t-traċċabbiltà ta’ prodotti 
tal-ikel u għalf manifatturati minn 
organiżmi modifikati ġenetikament u li 
jemenda d-Direttiva 2001/18/KE (ĠU L 
268, 18.10.2003, p.24).

49 Ir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Settembru 2003 dwar it-traċċabbiltà u l-
ittikkettar ta’ organiżmi modifikati 
ġenetikament u t-traċċabbiltà ta’ prodotti 
tal-ikel u għalf manifatturati minn 
organiżmi modifikati ġenetikament u li 
jemenda d-Direttiva 2001/18/KE (ĠU L 
268, 18.10.2003, p.24).
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Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-projbizzjoni stabbilita fil-
paragrafu 1, fir-rigward tal-prodotti li 
mhumiex ikel jew għalf, jew prodotti li 
ġew prodotti mill-OĠM jew permezz 
tagħhom, l-operaturi li jużaw tali prodotti 
mhux organiċi mixtrija minn partijiet 
terzi għandhom jitolbu lill-bejjiegħ 
jikkonferma li l-prodotti fornuti ma 
jkunux ġew prodotti minn OĠM jew 
permezz tagħhom.

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ OĠM fil-produzzjoni organika huwa pprojbit; għalhekk l-operaturi għandhom 
ikunu kapaċi jagħtu prova li ma wżawx prodotti mhux organiċi li ġew prodotti minn OĠM 
jew permezz tagħhom.

Emenda 132

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi li jipproduċu l-pjanti jew il-
prodotti tal-pjanti għandhom b’mod 
partikolari jikkonformaw mar-regoli 
speċifiċi ta’ produzzjoni stabbiliti fil-Parti I 
tal-Anness II.

1. L-operaturi li jipproduċu l-pjanti jew il-
prodotti tal-pjanti għandhom b’mod 
partikolari jikkonformaw mar-regoli 
speċifiċi ta’ produzzjoni stabbiliti fil-Parti I 
tal-Anness II u mar-regoli ta' 
implimentazzjoni speċifiċi stabbiliti skont 
il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-emendi dwar il-paragrafu 4 mill-istess awturi.
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Emenda 133

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jiżgura li tiġi 
stabbilita bażi ta’ dejta kompjuterizzata 
għall-elenkar tal-varjetajiet u l-materjal 
eteroġenu, skont ir-Regolament (UE) Nru 
XX/XXX (il-liġi dwar il-materjal 
riproduttiv tal-pjanti) li għalihom huma 
disponibbli fit-territorju tiegħu materjal 
riproduttiv tal-pjanti miksub mill-metodu 
ta’ produzzjoni organika.

2. Kull Stat Membru għandu jiżgura li tiġi 
stabbilita bażi ta’ data kompjuterizzata 
għall-elenkar indikattiv tal-varjetajiet 
inkluża l-patata taż-żrigħ u l-materjal 
eteroġenu, bħalma huma popolazzjonijiet 
jew varjetajiet imdakkra b’mod miftuħ, li 
jfisser li ma jkunux inkisbu b’dakkir 
ikkontrollat ta’ linji konġeniti li għalihom 
huma disponibbli fis-suq nazzjonali tiegħu 
żrieragħ miksuba bil-metodu ta’ 
produzzjoni organika Il-varjetajiet 
imnissla organikament jew il-materjal 
eteroġenu magħżula minħabba l-kapaċità 
tagħhom li jilħqu l-għanijiet u l-objettivi 
speċifiċi tal-biedja organika għandhom 
jiġu identifikati b’mod ċar fuq il-lista.
Il-bażijiet ta’ data għandhom jinżammu 
minn kull Stat Membru u għandhom jiġu 
ppubblikati mill-Kummissjoni. Bil-għan li 
tiġi żgurata ħarsa ġenerali f’waqtha lejn 
id-disponibbiltà tal-materjal riproduttiv 
tal-pjanti li jkun adatt għall-produzzjoni 
organika fil-livell tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal- 
Artikolu 36 li jistabbilixxu: 
– ir-rekwiżiti tekniċi minimi għall-
istabbiliment tal-bażijiet ta’ data 
msemmija f’dan il-paragrafu,
– il-kontenut tal-informazzjoni li għandha 
tiġi trażmessa lill-Kummissjoni mill-Istati 
Membri, kif ukoll id-dettalji tekniċi u l-
frekwenza ta' tali proċedura.
Għall-materjal eteroġenu disponibbli 
għall-użu fl-agrikoltura organika,
(a) Id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE1a,
(b) Id-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE1b,
(c) Id-Direttiva tal-Kunsill 68/193/KEE1c,
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(d) Id-Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE1d,
(e) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE1e,
(d) Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE1f,
(e) Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/54/KE1g,
(f) Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE1h,
(g) Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE1i,
(h) Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE1j,
(i) Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE1k, 
u
(j) Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE1l

m’għandhomx japplikaw.
________________
1a Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE tal-
14 ta' Ġunju 1966 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' żerriegħa ta' pjanti tal-għalf (ĠU 125, 
11.7.1966, p. 2298).
1b Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE tal-
14 ta' Ġunju 1966 dwar il-marketing taż-
żerriegħa tal-ġwież (ĠU 125, 11.7.1966, 
p. 2309).
1c Direttiva tal-Kunsill 68/193/KEE tad-
9 ta' April 1968 dwar il-marketing ta' 
materjal għall-propagazzjoni veġetattiva 
tad-dielja (ĠU L 93, 17.4.1968, p. 15).
1d Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-katalgu komuni 
ta’ varjetajiet ta’ speċijiet ta' pjanti 
agrikoli (ĠU L 193, 20.7.2002, p. 1).
Ie Direttiva tal-Kunsill 2002/54/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-marketing ta' 
żerriegħa tal-pitravi (ĠU L 193, 
20.7.2002, p. 12).

1f Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-marketing ta' 
żerriegħa tal-ħxejjex (ĠU L 193, 
20.7.2002, p. 33).
1g Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq 
tal-patata taż-żerriegħa (ĠU L 193, 
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20.7.2002, p. 60).
1h Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-
13 ta' Ġunju 2002 dwar il-marketing taż-
żerriegħa ta' pjanti taż-żejt u tal-fibra 
(ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74).
1i Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE tal-
15 ta' Lulju 2008 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' ħxejjex ta' propagazzjoni u materjal 
taż-żrigħ, barra ż-żerriegħa (ĠU L 205, 
1.8.2008, p. 28).
1j Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE tad-
29 ta’ Settembru 2008 dwar il-
kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-
propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-
pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni 
tal-frott (ĠU L 267, 8.10.2008, p. 10).
1k Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE tal-
15 ta' Lulju 2008 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta' ħxejjex ta' propagazzjoni u materjal 
taż-żrigħ, barra ż-żerriegħa (ĠU L 205, 
1.8.2008, p. 28).
1l Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE tad-
29 ta’ Settembru 2008 dwar il-
kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-
propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-
pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni 
tal-frott (ĠU L 267, 8.10.2008, p. 10).

Emenda 134

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà jew il-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni ta’ 
pjanti organiċi u l-adattament għall-
iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jemendaw jew 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi għall-
produzzjoni tal-pjanti fir-rigward ta’:

3. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà jew il-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni ta’ 
pjanti organiċi u l-adattament għall-
iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jissupplimentaw ir-
regoli speċifiċi għall-produzzjoni tal-pjanti 
fir-rigward ta’:
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Emenda 135

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prattiki ta’ kultivazzjoni; imħassar

Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ġestjoni tal-ħamrija u l-
fertilizzazzjoni;

(b) il-ġestjoni tal-ħamrija, u l-
fertilizzazzjoni, kif stabbiliti fil-punti 1.5.4 
u 1.5.5 tal-Parti I tal-Anness II;

Emenda 137

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-saħħa tal-pjanti u l-ġestjoni tal-pesti 
u tal-ħaxix ħażin;

(c) is-saħħa tal-pjanti u l-ġestjoni tal-pesti, 
tal-ħaxix ħażin u tal-mard, kif stabbilit fil-
punt 1.6 tal-Parti I tal-Anness II;

Emenda 138

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-oriġini tal-materjal riproduttiv tal-
pjanti;

imħassar
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Emenda 139

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ġbir ta’ pjanti slavaġ. (f) il-ġbir ta’ pjanti selvaġġi, kif stabbilit 
fil-punt 2.2 tal-Parti I tal-Anness II.

Emenda 140

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
tekniċi għall-istabbiliment tal-bażi tad-
dejta msemmija fil-paragrafu 2. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 37 (2).

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu:

(a) ir-rekwiżiti għal pjanti speċifiċi, 
prodotti tal-pjanti jew sistemi ta' 
produzzjoni tal-pjanti;
(b) id-dettalji tekniċi għall-istabbiliment 
tal-bażi tad-data msemmija fil-paragrafu 2;
(c) il-kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tal-punt 1.4.2 tal-Parti I 
tal-Anness II.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 37 (2).

Emenda 141

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tat-trobbija tal-bhejjem 
għandhom b’mod partikolari jikkonformaw 

1. L-operaturi tat-trobbija tal-bhejjem 
għandhom b’mod partikolari jikkonformaw 
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mar-regoli speċifiċi tal-produzzjoni 
stabbiliti fil-Parti II tal-Anness II.

mar-regoli tal-produzzjoni stabbiliti fil-
Parti II tal-Anness II.

Emenda 142

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sal-1 ta’ Lulju 2017 il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar 
regoli ġodda speċifiċi għall-ispeċijiet li 
għandhom jiġu inkorporati f'dan ir-
Regolament. Dawk ir-regoli għandhom 
jiġu mfassla b’tali mod li jkopru l-
bżonnijiet fiżjoloġiċi u tal-imġiba kollha 
tal-ispeċijiet ikkonċernati.
L-użu ta' gaġeġ ma għandux ikun 
permess għall-ebda speċi vertebrata ħlief 
għall-ħut.

Ġustifikazzjoni

Din hija regola ta’ tranżizzjoni għal speċijiet ġodda.

Emenda 143

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trobbija 
organika tal-bhejjem u l-addattament għall-
iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jemendaw jew 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tat-
trobbija tal-bhejjem rigward:

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trobbija 
organika tal-bhejjem u l-addattament għall-
iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jissupplimentaw ir-
regoli speċifiċi tat-trobbija tal-bhejjem 
rigward:
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Emenda 144

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-oriġini tal-annimali; imħassar

Emenda 145

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-akkomodazzjoni tal-bhejjem, inklużi 
l-erjas minimi tal-art fuq ġewwa u fuq 
barra u n-numru massimu ta’ annimali 
għal kull ettaru;

imħassar

Emenda 146

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-prattiki tat-trobbija tal-bhejjem; imħassar

Emenda 147

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tnissil; imħassar

Emenda 148

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-għalf u t-tagħlif; (e) in-nutrizzjoni, kif stabbilit fil-punti 
2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.3. u 2.5.3. tal-
Parti II tal-Anness II;

Emenda 149

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-prevenzjoni tal-mard u t-trattament 
veterinarju.

(f) il-prevenzjoni tal-mard u t-trattament 
veterinarju, kif stabbilit fil-punt 2.5.4 tal-
Parti II tal-Anness II.

Emenda 150

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti delegati għandhom ikopru l-
ispeċijiet li ġejjin:
(a) l-annimali bovini, ovini u kaprini;
(b) l-annimali ekwini;
(c) l-annimali porċini;
(d) it-tjur tal-irziezet;
(e) in-naħal.

Emenda 151

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli tal-produzzjoni għall-alka u l-
annimali tal-akkwakultura

Ir-regoli tal-produzzjoni għall-algi u l-
annimali tal-akkwakultura
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Emenda 152

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi li jipproduċu l-alka u l-
annimali tal-akkwakultura għandhom 
b’mod partikolari jikkonformaw mar-regoli 
speċifiċi tal-produzzjoni stabbiliti fil-Parti 
III tal-Anness II.

1. L-operaturi li jipproduċu l-algi u l-
annimali tal-akkwakultura għandhom 
b’mod partikolari jikkonformaw mar-regoli 
dwar il-produzzjoni stabbiliti fil-Parti III 
tal-Anness II u mar-regoli speċifiċi 
stabbiliti f'konformità mal-paragrafu 3a 
ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 153

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trobbija 
organika tal-bhejjem u l-addattament 
għall-iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti 
ddelegati skont l-Artikolu 36 li jemendaw 
jew jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni tal-alka fir-rigward ta’:

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika tal-algi u l-addattament għall-
iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jissupplimentaw ir-
regoli speċifiċi tal-produzzjoni tal-algi fir-
rigward ta’:

Emenda 154

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-idoneità tal-mezz akkwatiku u l-pjan 
ta’ ġestjoni sostenibbli;

imħassar
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Emenda 155

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kultivazzjoni tal-alka; (c) il-kultivazzjoni tal-algi, inkluż għal 
speċijiet differenti ta' algi;

Emenda 156

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika tal-annimali tal-akkwakultura u l-
addattament għall-iżviluppi tekniċi, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta l-atti ddelegati skont l-Artikolu 36 
li jemendaw jew jissupplimentaw ir-regoli 
speċifiċi tal-produzzjoni għall-annimali tal-
akkwakultura fir-rigward ta’:

3. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika tal-annimali tal-akkwakultura u l-
addattament għall-iżviluppi tekniċi, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta l-atti ddelegati skont l-Artikolu 36 
li jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni għall-annimali tal-
akkwakultura, inkluż għal speċijiet 
speċifiċi tal-akkwakultura, fir-rigward ta’:

Emenda 157

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-idoneità tal-mezz akkwatiku u l-pjan 
ta’ ġestjoni sostenibbli;

imħassar

Emenda 158

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-oriġini tal-annimali tal-akkwakultura; (b) l-oriġini tal-annimali tal-akkwakultura 
għal kull speċi partikolari, kif stabbilit fil-
punt 4.1.2 tal-Parti III tal-Anness II;

Emenda 159

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-trobbija tal-annimali tal-
akkwakultura, inklużi s-sistemi ta’ 
konteniment akkwatiku, is-sistemi ta’ 
produzzjoni, id-densità massima tal-
istokkijiet u, fejn rilevanti, id-densità 
minima tal-istokkijiet;

(c) il-kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni u 
l-prattiki tat-trobbija tal-annimali, kif 
stabbilit fil-punti 4.1.5. u 4.2.2. tal-
Parti III tal-Anness II;

Emenda 160

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tnissil; imħassar

Emenda 161

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ġestjoni tal-annimali tal-
akkwakultura;

(e) il-ġestjoni tal-molluski, kif stabbilit fil-
punt 4.2.4. tal-Parti III tal-Anness II;

Emenda 162

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt f



RR\1077954MT.doc 93/349 PE557.122v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-għalf u t-tagħlif; (f) l-għalf u t-tagħlif, kif stabbilit fil-
punti 4.1.3.3. u 4.1.3.4. tal-Parti III tal-
Annex II;

Emenda 163

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-prevenzjoni tal-mard u t-trattament 
veterinarju.

(g) il-prevenzjoni tal-mard u t-trattamenti 
veterinarji, kif stabbilit fil-punt 4.1.4 tal-
Parti III tal-Anness II.

Emenda 164

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli 
speċifiċi dwar il-kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tal-bażi tad-data 
msemmija fil-punt 4.1.2.1 tal-Parti III tal-
Anness II.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 37(2).

Emenda 165

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli tal-produzzjoni għall-ikel u l- Ir-regoli tal-produzzjoni għall-għalf 
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għalf ipproċessati ipproċessat

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta' produzzjoni għall-ikel u l-għalf huma differenti minħabba li huma bbażati fuq 
Regolamenti orizzontali differenti. Għalhekk għandhom jinżammu separati. Dan jispjega 
wkoll it-tħassir fl-emendi li ġejjin dwar l-Artikolu 13.

Emenda 166

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi li jipproduċu l-ikel u l-għalf 
ipproċessati għandhom b’mod partikolari 
jikkonformaw mar-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni stabbiliti fil-Parti IV tal-
Anness II.

1. L-operaturi li jipproduċu l-għalf 
ipproċessat għandhom jikkonformaw mar-
regoli tal-produzzjoni stabbiliti fil-Parti IV 
tal-Anness II.

Ġustifikazzjoni

L-operaturi għandhom jikkonformaw ukoll mar-regoli ġenerali tal-produzzjoni stabbiliti fil-
Parti IV tal-Anness II;

Emenda 167

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tl-produzzjoni tal-
ikel u l-għaf organiċi pproċessati, u l-
addattament għall-iżviluppi tekniċi, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta l-atti ddelegati skont l-Artikolu 36 
li jemendaw jew jissupplimentaw ir-regoli 
speċifiċi tal-produzzjoni għall-ikel u l-
għalf ipproċessati rigward:

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni tal-
għalf organiku pproċessat, u l-addattament 
għall-iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 36 li 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni għall-għalf ipproċessat 
rigward:
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Emenda 168

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti; imħassar

Emenda 169

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-miżuri preventivi li għandhom 
jittwettqu;

(b) il-miżuri ta' prekawzjoni u preventivi li 
għandhom jittwettqu;

Emenda 170

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kompożizzjoni u l-kundizzjonijiet tal-
użu tal-ikel u l-għalf ipproċessati, inklużi 
l-prodotti u s-sustanzi awtorizzati għall-
użu fl-għalf u fl-ikel ipproċessati;

imħassar

Emenda 171

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-miżuri tat-tindif; imħassar

Emenda 172

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti 
pproċessati, inkluż it-tikkettar u l-
identifikazzjoni tagħhom;

imħassar

Emenda 173

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) is-separazzjoni ta’ prodotti organiċi, 
ingredjenti agrikoli u materjali tal-għalf 
minn prodotti mhux organiċi, ingredjenti 
agrikoli u materjali tal-għalf;

imħassar

Emenda 174

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-lista ta’ ingredjenti agrikoli mhux 
organiċi li, f’eċċezzjoni, jistgħu jintużaw 
għall-produzzjoni ta’ prodotti organiċi 
pproċessati;

imħassar

Emenda 175

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-kalkolu tal-perċentwal tal-
ingredjenti agrikoli msemmija fl-
Artikolu 21(3)(a)(ii) u (b);

imħassar
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Emenda 176

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it-tekniki użati fl-ipproċessar tal-ikel 
jew tal-għalf.

(i) it-tekniki użati fl-ipproċessar tal-għalf.

Emenda 177

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Regoli tal-produzzjoni għall-ikel 

ipproċessat

1. L-operaturi li jipproduċu ikel 
ipproċessat għandhom jirrispettaw ir-
regoli tal-produzzjoni stabbiliti fil-
Parti IV tal-Anness II.
2. Flimkien mar-regoli ġenerali tal-
produzzjoni stabbiliti fl-Artikolu 7, ir-
regoli li ġejjin għandhom japplikaw għall-
operaturi li jipproduċu ikel ipproċessat:
(a) il-preparazzjoni ta' ikel organiku 
pproċessat għandha tinżamm separata fiż-
żmien jew fl-ispazju minn dik tal-ikel 
mhux organiku.
(b) Il-kundizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw għall-kompożizzjoni tal-ikel 
ipproċessat organiku:
(i) il-prodott għandu jiġi prodott 
prinċipalment minn ingredjenti ta' oriġini 
agrikola; għall-finijiet tad-
determinazzjoni ta’ jekk prodott huwiex 
prodott prinċipalment minn ingredjenti ta' 
oriġini agrikola, ma għandux jittieħed 
kont tal-ilma u l-melħ tat-tisjir miżjuda;
(ii) huma biss l-additivi, l-għajnuniet ta' 
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proċessar, l-aromatizzanti, l-ilma, il-melħ, 
il-preparati ta' mikroorganiżmi u enżimi, 
il-minerali, il-mikroelementi, il-vitamini, 
kif ukoll l-aminoaċidi u l-mikronutrijenti 
oħra li jistgħu jintużaw u biss sakemm 
ikunu ġew awtorizzati għall-użu fil-
produzzjoni organika skont l-Artikolu 19;
(iii) l-ingredjenti agrikoli mhux organiċi 
jistgħu jintużaw jekk ikunu ġew 
awtorizzati għall-użu minn Stat Membru;
(iv) ingredjent organiku ma għandux ikun 
preżenti flimkien mal-istess ingredjent 
f'forma mhux organika jew ingredjent 
f'konverżjoni;
(v) ikel prodott minn għelejjel ta' waqt il-
konverżjoni għandu jkun fih ingredjent 
tal-għelejjel wieħed biss ta' oriġini 
agrikola.
3. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
tal-ikel organiku pproċessat u l-
addattament għall-iżviluppi tekniċi, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 
li jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni għall-ikel ipproċessat 
rigward:
(a) il-miżuri ta' prekawzjoni u preventivi li 
għandhom jittieħdu;
(b) il-kompożizzjoni u l-kundizzjonijiet 
tal-użu ta' prodotti u sustanzi awtorizzati 
għall-użu fl-ikel ipproċessat, kif stabbilit 
fil-punt 2.2.2 tal-Parti IV tal-Anness II;
(c) il-proċedura għall-awtorizzazzjoni ta’ 
ingredjenti agrikoli mhux organiċi li, 
b’eċċezzjoni, jistgħu jintużaw għall-
produzzjoni ta’ prodotti organiċi 
pproċessati;
(d) ir-regoli għall-ikkalkolar tal-
perċentwal tal-ingredjenti agrikoli 
msemmija fil-punti (a)(i) u (b) tal-
Artikolu 21(3), kif stabbilit fil-punt 2.2.3 
tal-Parti IV tal-Anness II;
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(e) it-tekniki użati fl-ipproċessar tal-ikel.

Emenda 178

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika tal-inbid u l-addattament għall-
iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jemendaw jew 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni tal-inbid fir-rigward tal-
prattiki u r-restrizzjonijiet enoloġiċi.

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika tal-inbid u l-addattament għall-
iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jissupplimentaw ir-
regoli speċifiċi tal-produzzjoni tal-inbid 
fir-rigward tal-prattiki u r-restrizzjonijiet 
enoloġiċi, kif stabbilit fil-punti 3.2., 3.3., 
3.4. u 3.5. tal-Parti V tal-Anness II.

Emenda 179

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika tal-ħmira u l-addattament għall-
iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jemendaw jew 
jissupplimentaw ir-regoli speċifiċi tal-
produzzjoni tal-ħmira fir-rigward tal-
ipproċessar u s-sottostrati użati.

2. Sabiex jiġu żgurati l-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-konformità ma’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-produzzjoni 
organika tal-ħmira u l-addattament għall-
iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jissupplimentaw ir-
regoli speċifiċi tal-produzzjoni tal-ħmira, 
kif stabbilit fil-punt 1.3 tal-Parti VI tal-
Anness II.

Emenda 180

Proposta għal regolament
Artikolu 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi kkunsidrata kwalunkwe ħtieġa 
possibbli fil-ġejjieni li jkun hemm regoli 
speċifiċi tal-produzzjoni għal prodotti 
oħrajn minbarra dawk imsemmija fl-
Artikoli 10 sa 15, u sabiex jiġu żgurati l-
kwalità, it-traċċabbiltà u l-konformità ma’ 
dan ir-Regolament fir-rigward tal-
produzzjoni organika ta' prodotti oħrajn 
addizzjonali u, sussegwentement, biex 
ikun żgurat l-adattament għall-iżviluppi 
tekniċi, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati skont l-
Artikolu 36 li jemendaw jew 
jissupplimentaw l-Anness II fir-rigward 
tar-regoli speċifiċi tal-produzzjoni ta' 
dawk il-prodotti.

Fejn dan ir-Regolament ma jistabbilixxix 
regoli tal-produzzjoni dettaljati għal ċerti 
speċijiet ta’ annimali, ċerti pjanti 
akkwatiċi u ċerti mikroalgi, għandhom 
japplikaw regoli nazzjonali jew, fin-
nuqqas tagħhom, standards privati 
rikonoxxuti mill-Istati Membri sa dak iż-
żmien meta jiġu inklużi regoli tal-
produzzjoni dettaljati f’dan ir-
Regolament. Tali regoli nazzjonali jew 
standards privati għandhom jiġu 
notifikati lill-Kummissjoni. Ir-regoli 
stabbiliti fil-Kapitolu IV fir-rigward tat-
tikkettar, u fil-Kapitolu V fir-rigward tal-
kontrolli u ċ-ċertifikazzjoni, għandhom 
japplikaw b'mod korrispondenti.

Emenda 181

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-produzzjoni organika tkun tista’ 
tissokta jew terġa’ tibda fil-każ ta’ 
ċirkustanzi katastrofiċi u suġġett għall-
prinċipji stabbiliti fil-Kapitolu II, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta l-atti ddelegati skont l-
Artikolu 36 li jipprevedi l-kriterji għall-
kwalifika tat-tali sitwazzjonijiet bħala 
katastrofiċi u li jistabbilixxi regoli speċifi 
dwar kif jiġu indirizzati, dwar il-
monitoraġġ u dwar ir-rekwiżiti għar-
rappurtar.

1. Sabiex il-produzzjoni organika tkun 
tista’ tissokta jew terġa’ tibda fil-każ ta’ 
ċirkustanzi li jirriżultaw minn avveniment 
klimatiku avvers, pandemija tal-annimal, 
marda jew pesta tal-pjanti, inċident 
ambjentali jew diżastru naturali, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħtu 
awtorizzazzjonijiet individwali għal 
eċċezzjonijiet, suġġett għal dan li ġej:

(a) id-derogi mir-regoli tal-produzzjoni 
stabbiliti f’dan il-Kapitolu għandhom 
ikunu suġġetti għall-prinċipji stabbiliti fil-
Kapitolu II;
(b) id-derogi kif imsemmija fil-punt (a) 
għandhom jinżammu f’minimu u, fejn 
xieraq, għandhom ikunu limitati fiż-
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żmien, u jistgħu jiġu previsti biss fil-
każijiet li ġejjin:
(i) fejn huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
li l-produzzjoni organika tkun tista’ 
tinbeda jew tinżamm għaddejja f’azjendi li 
qed iħabbtu wiċċhom ma’ limitazzjonijiet 
klimatiċi, ġeografiċi jew strutturali;
(ii) fejn huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
aċċess għal għalf, żrieragħ u materjal 
veġetattiv ta' propagazzjoni, annimali 
ħajjin u inputs agrikoli oħra, f’ċirkostanzi 
fejn tali inputs mhumiex disponibbli fis-
suq f’forma organika;
(iii) fejn huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
aċċess għal ingredjenti ta’ oriġini 
agrikola, f’ċirkostanzi fejn tali ingredjenti 
mhumiex disponibbli fis-suq f’forma 
organika;
(iv) fejn huma meħtieġa sabiex jiġu 
solvuti problemi speċifiċi relatati mal-
ġestjoni ta' bhejjem organiċi;
(e) fejn miżuri temporanji huma meħtieġa 
sabiex il-produzzjoni organika tkun tista’ 
tkompli jew tibda mill-ġdid fil-każ ta' 
ċirkostanzi katastrofiċi;
2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 36 li jistabbilixxu l-kriterji li 
skonthom is-sitwazzjoni għandhom jiġu 
kkategorizzati bħala sitwazzjonijiet li 
jirrikjedu regoli eċċezzjonali ta' 
produzzjoni u regoli dwar kif għandhom 
jiġu ttrattati, kif ukoll regoli dwar il-
monitoraġġ u dwar ir-rekwiżiti tar-
rappurtar, filwaqt li titqies il-kompetenza 
min-naħa tas-settur organiku.
3. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
għall-awtorizzazzjoni tal-eċċezzjonijiet fuq 
bażi ta’ kull każ għalih.
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Emenda 182

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-
produzzjoni organika u l-addattament 
għall-iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti 
ddelegati skont l-Artikolu 36 li jemendaw 
u jissupplimentaw ir-regoli stabbiliti fl-
Anness III.

2. Sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-
produzzjoni organika u l-addattament 
għall-iżviluppi tekniċi, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti 
ddelegati skont l-Artikolu 36 li 
jissupplimentaw ir-regoli stabbiliti fil-
punti 2, 3, 4 u 6 tal-Anness III.

Emenda 183

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bħala prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti;

(a) bħala prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi 
jew f’waħda jew aktar miż-żoni definiti fl-
Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009;

Ġustifikazzjoni

Skont id-dispożizzjonijiet orizzontali dwar l-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti fir-Regolament 1107/2009, it-tqassim tat-territorju f’żoni fl-Ewropa tan-Nofsinhar, fl-
Ewropa Ċentrali u fl-Ewropa tat-Tramuntana għandu jkun possibbli taħt dan ir-Regolament, 
ukoll, sabiex ikun jista’ jittieħed kont tad-differenzi ekoloġiċi u klimatiċi konsiderevoli fi ħdan 
l-UE. Sabiex jiġi eskluż l-abbuż, it-titjib tas-sostenibbiltà ekoloġika għandu jkun rekwiżit għal 
awtorizzazzjoni skont iż-żona.

Emenda 184

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) bħala sustanzi għall-użu għall-finijiet 
tas-saħħa tal-annimali għajr dawk 
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imsemmija fil-punti (d) u (e);

Ġustifikazzjoni

Dan it-“titolu” joffri l-possibilità li jinħolqu listi ġodda ta’ sustanzi jekk meħtieġa, 
pereżempju dwar sustanzi użati bħala mediċina veterinarja.

Emenda 185

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) bħala mediċini u prodotti mhux 
terapewtiċi li jikkontribwixxu għas-saħħa 
tal-annimali u għat-trattament xieraq tal-
annimali.

Ġustifikazzjoni

Bħala alternattivi għall-kastrazzjoni kirurġika tal-qżieqes, pereżempju, il-prevenzjoni 
immunoloġika tar-riħa taċ-ċingjal għandha tkun possibbli.

Emenda 186

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 B’mod partikolari, il-Kummissjoni tista’ 
tawtorizza ċerti prodotti u sustanzi għall-
użu fil-produzzjoni ta’ ikel organiku 
pproċessat u tinkludihom f’listi ristretti, 
għall-finijiet li ġejjin:

B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tawtorizza ċerti prodotti u 
sustanzi għall-użu fil-produzzjoni ta’ ikel 
organiku pproċessat u tinkludihom f’listi 
ristretti, għall-finijiet li ġejjin:

Emenda 187

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bħala addittivi tal-ikel, enżimi tal-ikel u (a) bħala addittivi tal-ikel, enżimi tal-ikel, 
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għajnuniet għall-ipproċessar; għajnuniet għall-ipproċessar, togħmiet, 
preparati ta' mikroorganiżmi, minerali, 
mikroelementi, vitamini, aminoaċidi u 
mikronutrijenti;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara liema sustanzi jistgħu jintużaw bħala addittivi tal-
ikel.

Emenda 188

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) bħala prodotti u sustanzi għall-
prattiki enoloġiċi;

Emenda 189

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) bħala prodotti għat-tindif u d-
diżinfezzjoni fil-faċilitajiet ta' pproċessar 
u ħżin;

Emenda 190

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c –punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) l-awtorizzazzjoni ta’ prodotti skont iż-
żona hija possibbli biss jekk, permezz ta’ 
tnaqqis fl-użu ta’ prodotti u sustanzi oħra, 
jista’ jinkiseb effett ekoloġiku pożittiv u, 
inkella, jekk ikun probabbli li jseħħ 
deterjorament mhux aċċettabbli fl-
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għelejjel li tradizzjonalment huma ta’ 
kwalità organika fiż-żona kkonċernata;

Ġustifikazzjoni

Skont id-dispożizzjonijiet orizzontali dwar l-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti fir-Regolament 1107/2009, it-tqassim tat-territorju f’żoni fl-Ewropa tan-Nofsinhar, fl-
Ewropa Ċentrali u fl-Ewropa tat-Tramuntana għandu jkun possibbli taħt dan ir-Regolament, 
ukoll, sabiex ikun jista’ jittieħed kont tad-differenzi ekoloġiċi u klimatiċi konsiderevoli fi ħdan 
l-UE. Sabiex jiġi eskluż l-abbuż, it-titjib tas-sostenibbiltà ekoloġika għandu jkun rekwiżit għal 
awtorizzazzjoni skont iż-żona.

Emenda 191

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fil-każ ta’ prodotti msemmija fil-punti 
(c) u (d) tal-ewwel sottoparagrafu tal-
paragrafu 1, għandu japplika dan li ġej:

(e) fil-każ ta’ prodotti msemmija fil-punti 
(c), (d) u (da) tal-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1, għandu japplika dan li ġej:

Emenda 192

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mhumiex disponibbli alternattivi 
awtorizzati skont dan l-Artikolu ;

(a) mhumiex disponibbli sustanzi 
alternattivi awtorizzati skont dan l-Artikolu 
jew tekonoloġiji konformi ma' dan ir-
Regolament;

Emenda 193

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ prodotti 
jew sustanzi sintesizzati kimikament 
għandha tkun limitata strettament għal 

L-awtorizzazzjoni ta' prodotti u sustanzi 
mhux koperti mill-punt (f) tal-Artikolu 4 
għandha tkun limitata strettament għall-
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każijiet fejn l-użu ta’ inputs esterni 
msemmija fl-Artikolu 4(f) ikun 
jikkontribwixxi għal impatti ambjentali 
mhux aċċettabbli.

każijiet fejn l-użu ta’ inputs esterni 
msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 4 ikun 
jikkontribwixxi għal impatti mhux 
aċċettabbli fuq l-ambjent, is-saħħa tal-
annimali jew tal-bniedem jew fuq il-
kwalità tal-prodott.

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni ma għandhiex tkun strettament limitata biss għas-sustanzi sintesizzati 
kimikament iżda wkoll għal sustanzi oħra li mhumiex koperti bl-Artkolu 4(f).

Emenda 194

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talbiet għall-emendar jew għall-irtirar 
għandhom jiġu ppublikati mill-Istati 
Membri.

Id-dossier fir-rigward tal-emendar jew l-
irtirar għandu jiġi ppubblikat mill-Istati 
Membri u mill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

It-talbiet għal tibdil fil-listi ta’ sustanzi għandhom isiru aktar trasparenti milli kienu fl-
imgħoddi.

Emenda 195

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina 
l-listi msemmija fil-paragrafu 1 kull erba’ 
snin.

Ġustifikazzjoni

Sa issa, ftit huma l-listi li jiġu aġġornati regolarment, li jimplika li l-operaturi mhumiex 
infurmati b’mod adegwat.
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Emenda 196

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jawtorizzaw jew li 
jirtiraw l-awtorizzazzjoni ta’ prodotti u 
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
organika b’mod ġenerali, u prodotti u 
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
ta’ ikel organiku pproċessat b’mod 
partikolari, u li jistabbilixxu l-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti għall-
awtorizzazzjoni u l-listi ta’ dawk il-prodotti 
u s-sustanzi u, fejn rilevanti, id-
deskrizzjoni tagħhom, ir-rekwiżiti 
kompożizzjonali u l-kundizzjonijiet għall-
użu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 37 (2).

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 36 li jawtorizzaw jew li jirtiraw l-
awtorizzazzjoni ta’ prodotti u sustanzi li 
jistgħu jintużaw fil-produzzjoni organika 
b’mod ġenerali, u prodotti u sustanzi li 
jistgħu jintużaw fil-produzzjoni ta’ ikel 
organiku pproċessat b’mod partikolari, u li 
jistabbilixxu l-proċeduri li għandhom jiġu 
segwiti għall-awtorizzazzjoni u l-listi ta’ 
dawk il-prodotti u s-sustanzi u, fejn 
rilevanti, id-deskrizzjoni tagħhom, ir-
rekwiżiti kompożizzjonali u l-
kundizzjonijiet għall-użu.

Emenda 197

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
Il-preżenza ta’ prodotti jew sustanzi mhux 

awtorizzati
1. Prodotti li fihom tinstab il-preżenza ta’ 
prodotti jew sustanzi li ma ġewx 
awtorizzati skont l-Artikolu 19 lil hinn 
mil-livelli stabbiliti filwaqt li tiġi 
kkunsidrata b’mod partikolari d-Direttiva 
2006/125/KE, ma għandhomx jiġu 
kummerċjalizzati bħala organiċi.
2. Sabiex jiġu żgurati l-effikaċja, l-
effiċjenza u t-trasparenza tas-sistema ta’ 
tikkettar u produzzjoni organika, il-
Kummissjoni se tingħata s-setgħa li 
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tadotta l-atti ddelegati skont l-Artikolu 36 
rigward il-kriterji u l-kundizzjonijiet 
speċifiċi għall-applikazzjoni tal-livelli 
msemmijin fil-paragrafu 1 u rigward l-
istabbiliment ta’ dawk il-livelli u l-
addattament tagħhom fid-dawl tal-
iżviluppi tekniċi.
3. Bħala deroga mill-Artikolu 211(1) tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013, u 
suġġett għal awtorizzazzjoni mill-
Kummissjoni adottata mingħajr l-
applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 37(2) jew (3) ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu 
jagħtu pagamenti nazzjonali biex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għat telf li 
jkunu ġarrbu minħabba l-
kontaminazzjoni tal-prodotti agrikoli 
tagħhom bi prodotti jew sustanzi mhux 
awtorizzati li jwaqqafhom milli 
jikkummerċjalizzaw dawk il-prodotti 
bħala organiċi, bil-kundizzjoni li l-bdiewa 
jkunu wettqu l-miżuri kollha xierqa biex 
jevitaw dan ir-riskju ta' kontaminazzjoni. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw l-
istrumenti tal-Politika Agrikola Komuni 
biex ikopru dan it-telf kompletament jew 
parzjalment.

Emenda 198

Proposta għal regolament
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Miżuri ta’ prekawzjoni li jittieħdu għall-
prevenzjoni tan-nuqqas ta’ rispett ta’ dan 

ir-Regolament
1. Bil-għan li tiġi żgurata l-konformità 
ma’ dan ir-Regolament, l-operaturi 
għandhom jieħdu l-miżuri ta’ prekawzjoni 
meħtieġa kollha sabiex jevitaw il-preżenza 
ta’ proċessi, prodotti jew sustanzi mhux 



RR\1077954MT.doc 109/349 PE557.122v02-00

MT

awtorizzati fil-produzzjoni organika.
2. B’mod partikolari, fejn operatur 
jissuspetta li proċess, prodott jew sustanza 
li jkunu nġiebu minn sors, ġew prodotti 
jew ippreparati għall-użu fil-biedja 
organika ma jkunux jirrispettaw dan ir-
Regolament, dan l-operatur għandu:
(a) jissepara u jidentifika l-prodott;
(b) jistabbilixxi sistema adegwata għat-tip 
u d-daqs tal-operazzjoni għall-fini ta’ 
verifika u valutazzjoni wara proċeduri 
bbażati fuq identifikazzjoni sistematika ta’ 
passi proċedurali kritiċi;
(c) jekk l-operatur jikkonkludi, wara li 
jkun wettaq il-valutazzjoni prevista mill-
punt (b), li s-suspett ta’ nuqqas ta’ rispett 
huwa sostanzjat, l-operatur għandu jirtira 
l-prodott mis-suq u jwaqqaf l-ipproċessar 
tiegħu. L-operatur għandu minnufih 
jgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti jew 
lill-korp ta’ kontroll dwar is-sejbiet 
tiegħu.
3. Il-miżuri li ġejjin għandhom jittieħdu 
mill-awtoritajiet kompetenti, il-korpi u l-
awtoritajiet ta' kontroll:
(a) fil-każ li awtorità ta’ kontroll jew korp 
ta’ kontroll:
– jindunaw bil-preżenza ta’ proċess, 
prodott jew sustanza mhux awtorizzati fil-
produzzjoni organika, jew
– jirċievu mingħand operatur 
informazzjoni affidabbli dwar suspett 
konkluż li kienet sostanzjat skont il-punt 
(c) tal-paragrafu 2, jew
– jiġu infurmati li operatur għandu l-
ħsieb li jpoġġi fis-suq prodott li mhuwiex 
jirrispetta r-regoli tal-produzzjoni 
organika iżda li jkollu fuqu referenza 
għall-metodu ta’ produzzjoni organika,
l-awtorità ta’ kontroll jew il-korp ta’ 
kontroll ikkonċernati għandhom 
jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq tal-prodott 
b’indikazzjoni li tirreferi għall-metodu ta’ 



PE557.122v02-00 110/349 RR\1077954MT.doc

MT

produzzjoni organika sa dak il-ħin meta 
jkunu sodisfatti li s-suspett jew innuqqas 
ta’ rispett ikunu ġew eliminati;
(b) l-awtorità ta’ kontroll jew il-korp ta’ 
kontroll għandhom jeliminaw is-suspett 
ta’ nuqqas ta’ rispett jew jikkonfermaw 
dak is-suspett u l-projbizzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni mill-aktar fis 
possibbli, filwaqt li jqisu l-prodott kemm 
idum iservi u fi kwalunkwe każ fi żmien 
xahrejn. F’każ bħal dan, l-operatur 
ikkonċernat għandu jikkoopera bis-sħiħ 
mal-korp jew mal-awtorità ta’ kontroll. 
Qabel ma jikkonfermaw xi suspett ta’ 
nuqqas ta’ rispett, l-awtorità ta' kontroll 
jew il-korp ta' kontroll għandhom 
jippermettu lill-operatur jikkummenta 
dwar dak li jkun sab;
(c) fejn in-nuqqas ta’ rispett jiġi 
kkonfermat, għandu japplika l-
Artikolu 26a;
(d) fejn in-nuqqas ta’ rispett ma jiġix 
ikkonfermat fil-perjodu ta’ żmien stabbilit 
fil-punt (b), id-deċiżjoni meħuda skont 
dan il-punt għandha tiġi revokata mhux 
aktar tard minn meta jiskadi dak il-
perjodu ta’ żmien.
4. Bil-għan li tiġi evitata l-
kontaminazzjoni aċċidentali ma’ prodotti 
jew sustanzi mhux awtorizzati bħala 
riżultat ta’ prattiki ta’ biedja mhux 
organika jew prattiki mhux organiċi oħra 
fl-ipproċessar, il-preparazzjoni u d-
distribuzzjoni, li jmorru lil hinn mill-
kontroll tal-operaturi organiċi, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu miżuri 
ta’ prekawzjoni. 
5. Fejn l-awtoritajiet ta’ kontroll, il-korpi 
ta’ kontroll u l-awtoritajiet kompetenti 
jkunu identifikaw riskji speċifiċi ta’ 
nuqqas ta’ rispett ta’ dan ir-Regolament 
jew riskji speċifiċi ta’ kontaminazzjoni 
aċċidentali ta’ prodotti organiċi f’ċerti 
setturi ta’ produzzjoni organika, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri ta’ 
prekawzjoni adegwati kontra dawk ir-
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riskji.

Emenda 199

Proposta għal regolament
Artikolu 20b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20b
Il-kawżi ta’ kontaminazzjoni bi prodotti 

għall-protezzjoni tal-pjanti u r-
responsabbiltajiet tal-awtoritajiet 

kompetenti, l-awtoritajiet ta’ kontroll u l-
korpi ta’ kontroll

1. F’każ li awtorità ta’ kontroll jew korp 
ta’ kontroll jindunaw bil-preżenza ta’ 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li ma 
jirrispettawx l-Artikolu 19, jew jirċievu 
informazzjoni affidabbli dwar tali 
preżenza, għandhom iwettqu 
investigazzjoni xierqa dwar il-kawża tal-
kontaminazzjoni. Dawn l-
investigazzjonijiet għandhom 
jikkategorizzaw il-kontaminazzjoni 
f’waħda mit-tliet kategoriji li ġejjin:
(a) kontaminazzjoni li teknikament ma 
setgħetx tiġi evitata;
(b) kontaminazzjoni li teknikament 
setgħet tiġi evitata;
(c) kontaminazzjoni intenzjonata jew 
repetittiva li teknikament setgħet tiġi 
evitata;
Kontaminazzjoni għandha titqies li 
setgħet tiġi evitata meta l-operatur:
– ma jkunx ħa jew baqa' jieħu miżuri 
xierqa u proporzjonati biex jidentifika u 
jevita r-riskji li prodotti organiċi jiġu 
kontaminati minn prodotti u sustanzi 
mhux awtorizzati; jew
– ma jkunx irrieżamina u aġġusta 
regolarment miżuri xierqa bħal dawn, 
filwaqt li r-riskju ta' kontaminazzjoni kien 
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jista' jiġi pperċepit b'mod ċar; jew
– ma jkunx ħa miżuri xierqa skont talbiet 
preċedenti mingħand l-awtoritajiet 
kompetenti jew, skont il-każ, mill-awtorità 
ta' kontroll jew mill-korp ta' kontroll, biex 
jieħu passi biex jevita l-kontaminazzjoni; 
jew
– ma jkunx irrispetta r-rekwiżiti rilevanti 
ta' dan ir-Regolament jew ikun b'mod 
ieħor naqas milli jieħu l-passi meħtieġa 
fil-proċess tal-produzzjoni biex jevita l-
kontaminazzjoni.
2. Prodotti potenzjalment ikkontaminati bi 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kif 
imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 jistgħu 
jitqiesu bħala kummerċjabbli wara eżami 
mill-awtoritajiet kompetenti.
Kontaminazzjoni potentiali kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1 għandha tiġi investigata mill-
awtorità ta’ kontroll jew mill-korp ta’ 
kontroll fir-rigward tan-natura taċ-
ċirkostanzi li wasslu għall-
kontaminazzjoni, skont il-proċeduri 
stabbiliti fl-Artikolu 20a.
3. F’każijiet ta’ kontaminazzjoni kif 
imsemmi fil-punt (c) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, l-awtorità 
kompetenti, l-awtorità ta’ kontroll jew il-
korp ta’ kontroll għandhom jipprojbixxu 
lill-operatur ikkonċernat milli jqiegħed 
fis-suq prodotti li jkollhom fuqhom 
kwalunkwe referenza, fit-tikkettar u r-
reklamar tagħhom, għall-metodu ta’ 
produzzjoni organika.
Kwalunkwe żona ta’ produzzjoni jew 
prodott milquta mill-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti mhux awtorizzati 
għandhom jgħaddu minn perjodu ta’ 
konverżjoni ġdid, kif imsemmi fl- 
Artikolu 8 li jibda mid-data tal-
applikazzjoni tal-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti mhux awtorizzati, 
jew, jekk din id-data ma tkunx 
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verifikabbli, mid-data ta’ meta jkunu 
ntebħu bih. Dan japplika mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe sanzjoni li 
tista’ tiġi imposta.
4. Bil-għan li tagħmel dispożizzjoni għall-
aħjar mezz ta’ sejbien u dokumentazzjoni 
tan-nuqqas ta’ rispett ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l- Artikolu 36 dwar:
– il-metodoloġija li għandha tintuża bil-
għan li tiġi identifikata u vvalutata l-
preżenza ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti li ma jirrispettawx dan ir-
Regolament, u speċifikament l-
Artikolu 19;
– il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti;
– id-dettalji li għandhom jiġu dokumentati 
f’bażi tad-data komuni dwar in-nuqqas ta’ 
rispett ta’ dan ir-Regolament, inklużi s-
sejbiet ta’ residwi ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti mhux awtorizzati.

Emenda 200

Proposta għal regolament
Artikolu 20c (ġdid) – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20c
Bażi tad-daa dwar in-nuqqas ta’ rispett ta’ 
dan ir-Regolament u l-bażi tad-data dwar 
is-sejbiet ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti mhux awtorizzati
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi bażi 
tad-data dwar każijiet ta’ nuqqas ta’ 
rispett ta’ dan ir-Regolament, ibbażata 
fuq bażijiet tad-data nazzjonali stabbiliti 
mill-Istati Membri. Dawk il-bażijiet tad-
data għandhom jintużaw biex jiffaċilitaw 
it-tfassil tal-aħjar prattiki biex tiġi evitata 
l-kontaminazzjoni. Fil-ġbir tad-data, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 



PE557.122v02-00 114/349 RR\1077954MT.doc

MT

japplikaw approċċ ibbażat fuq ir-riskju li 
jirrevela r-raġunijiet għan-nuqqas ta’ 
rispett jew il-kontaminazzjoni, u l-
kategoriji tagħhom, kif stabbiliti fil-punti 
(a), (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 20b(1). Il-bażijiet tad-data 
għandhom ikunu aċċessibbli għall-
operaturi, il-korpi ta’ kontroll, l-awtorità 
ta’ kontroll u l-awtoritajiet kompetenti. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
rapport annwali lill-Kummissjoni.
Għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri 
bażi tad-data tal-analiżijiet imwettqa mill-
korpi ta’ kontroll u mill-awtoritajiet ta’ 
kontroll, inkluża l-identifikazzjoni ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mhux 
awtorizzati. Il-bażijiet tad-data għandhom 
ikunu aċċessibbli għall-operaturi, il-korpi 
ta’ kontroll, l-awtoritajiet ta’ kontroll u l-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw fuq bażi annwali 
għand il-Kummissjoni dwar is-sejbiet 
miġbura fil-bażi tad-data nazzjonali 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din tmur id f’id mal-emenda preċedenti, mill-istess awturi. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni r-riżultati tal-investigazzjonijiet tagħhom kull sena, u abbażi ta’ 
dawn, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport akkumpanjat, fejn ikun xieraq, minn 
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi l-limiti minimi tad-deklassifikazzjoni tal-Komunità u mezzi 
ta’ kumpens għall-produtturi fil-każ inevitabbli ta’ kontaminazzjoni.

Emenda 201

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
prodott għandu jitqies li jinkludi t-termini 
li jirreferu għall-produzzjoni organika 
meta, fuq it-tikketta, fil-materjal tar-
reklamar jew f'dokumenti kummerċjali, tali 
prodott, l-ingredjenti tiegħu jew il-
materjali tal-għalf jiġu deskritti f’termini li 

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
prodott għandu jitqies li jinkludi fuqu t-
termini li jirreferu għall-produzzjoni 
organika meta, fuq it-tikketta, fil-materjal 
tar-reklamar jew f'dokumenti kummerċjali, 
tali prodott, l-ingredjenti tiegħu, il-
materjali tal-għalf jew ta’ kwalunkwe 
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jissuġġerixxu lix-xerrej li l-prodott, l-
ingredjenti tiegħu jew il-materjali tal-għalf 
ikunu nkisbu skont dan ir-Regolament. 
B’mod partikolari, it-termini elenkati fl-
Anness IV, id-derivattivi tagħhom jew id-
diminuttivi, bħal ‘bio’, u ‘eko’, waħidhom 
jew ikkombinati, jistgħu jintużaw fl-Unjoni 
kollha u fi kwalunkwe lingwa elenkata 
f’dak l-Anness għat-tikkettar u r-reklamar 
ta’ prodotti li jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament.

parti mill-katina ta’ prodott organiku, jiġu 
deskritti f’termini li jissuġġerixxu lix-
xerrej li l-prodott, l-ingredjenti tiegħu, il-
materjali tal-għalf jew kwalunkwe parti 
mill-katina tal-prodott organiku, ikunu 
nkisbu skont jew f’konformità ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, it-termini 
elenkati fl-Anness IV jew l-ekwivalenti 
tagħhom b’lingwi oħra li mhumiex lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni iżda li l-istatus 
tagħhom huwa rikonoxxut uffiċjalment 
mill-Kostituzzjoni ta’ Stat Membru, id-
derivati jew id-diminuttivi tagħhom, bħal 
“bio” u “eko”, weħidhom jew b’mod 
kombinat, jistgħu jintużaw fl-Unjoni kollha 
u fi kwalunkwe lingwa elenkata f’dak l-
Anness għat-tikkettar u r-reklamar tal-
prodotti msemmija fl-Artikolu 2(1) li 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament. Fit-
tikkettar u r-reklamar ta' prodotti agrikoli 
ħajjin jew mhux ipproċessati t-termini li 
jirreferu għall-metodu ta' produzzjoni 
organika jistgħu jintużaw fil-każ biss fejn, 
addizzjonalment, il-prodott sħiħ ikun ġie 
prodott ukoll skont ir-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan ir-Regolament.

Emenda 202

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward ta’ prodotti u sustanzi 
użati fil-produzzjoni tal-għelejjel bħala 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, 
fertilizzanti, kundizzjonaturi u nutrijenti 
tal-ħamrija, it-termini msemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu 
m’għandhom jintużaw imkien fl-Unjoni, 
bl-ebda lingwa elenkata fl-Anness IV 
għat-tikkettar, ir-reklamar u d-dokumenti 
kummerċjali.
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Emenda 203

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward ta' ikel ipproċessat, it-
termini msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu 
jintużaw:

3. Fir-rigward ta' ikel ipproċessat, 
għandhom jintużaw it-termini msemmija 
fil-paragrafu 1:

Emenda 204

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-lista tal-ingredjenti biss, fejn inqas 
minn 95% tal-ingredjenti agrikoli huma 
organiċi u sakemm dawk l-ingredjenti 
jikkonformaw mar-regoli tal-produzzjoni 
stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(b) fil-lista tal-ingredjenti biss, fejn inqas 
minn 95 % tal-ingredjenti agrikoli huma 
organiċi u sakemm l-ikel ikkonċernat 
jikkonforma mar-regoli tal-produzzjoni 
stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex jiġi evitat li proċessi u sustanzi konvenzjonali jew mhux 
organiċi jiġu assoċjati mal-użu tat-terminu “organiku”.

Emenda 205

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-varjetajiet tal-pjanti, it-
termini msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu 
jintużaw fid-deskrizzjoni tal-bejgħ, 
sakemm:
(a) ir-razza tkun konformi mar-regoli tal-
produzzjoni stabbiliti fil-punt 1.4 tal-
Parti I tal-Anness II kif ukoll
(b) jintuża t-terminu "razza organika".
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Emenda 206

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Biex kollox ikun ċar għall-konsumaturi 
u biex ikun żgurat li dawn jingħataw 
informazzjoni xierqa, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti 
ddelegati skont l-Artikolu 36 dwar l-
addattament tal-lista tat-termini stabbiliti 
fl-Anness IV b’kunsiderazzjoni għall-
iżviluppi lingwistiċi fl-Istati Membri u li 
jikkonċernaw l-istabbiliment ta’ tikkettar 
speċifiku u rekwiżiti tal-kompożizzjoni 
applikabbli għall-għalf u l-ingredjenti 
tiegħu.

4. Biex kollox ikun ċar għall-konsumaturi 
u biex jiġi żgurat li dawn jingħataw 
informazzjoni xierqa, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 36 dwar l-
addattament tal-lista tat-termini stabbiliti 
fl-Anness IV b’kunsiderazzjoni għall-
iżviluppi lingwistiċi fl-Istati Membri.

Emenda 207

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta jintuża l-logo tal-produzzjoni 
organika tal-Unjoni Ewropea, fl-istess 
qasam viżwali tiegħu għandha tidher ukoll 
indikazzjoni tal-post fejn tkabbret il-
materja prima agrikola li minnha huwa 
kompost il-prodott , u għandu jkollha 
waħda mill-forom li ġejjin, kif rilevanti:

Bl-eċċezzjoni tal-prodotti mis-settur tal-
inbid kif imsemmi fil-punt (l) tal-
Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013, meta jintuża l-logo tal-
produzzjoni organika tal-Unjoni Ewropea, 
fl-istess qasam viżwali tiegħu għandha 
tidher ukoll indikazzjoni tal-post fejn 
tkabbret il-materja prima agrikola li 
minnha huwa kompost il-prodott , u 
għandu jkollha waħda mill-forom li ġejjin, 
kif rilevanti:

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 55 tar- Regolament (KE) Nru 607/2009, l-obbligu li tiġi indikata l-oriġini tal-
materja prima fuq it-tikketta diġà qed jiġu applikati għall-inbejjed Ewropej kollha, kemm jekk 
huma prodotti b'indikazzjoni ġeografika u kemm jekk le. Bil-għan li jitnaqqas il-piż 
amministrattiv u l-ispejjeż żejda marbuta mat-tikkettar, qed jiġi propost li dan l-obbligu żejjed 
jitwaqqaf fil-każ ta’ dawn il-prodotti.
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Emenda 208

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikazzjonji ‘UE’ jew ‘mhux tal-UE’ 
tista’ tiġi sostitwita jew issupplimentata bl-
isem ta’ pajjiż jekk il-materja prima 
agrikola kollha li minnha huwa kompost il-
prodott tkun tkabbret f’dak il-pajjiż.

L-indikazzjonji ‘UE’ jew ‘mhux tal-UE’ 
tista’ tiġi ssupplimentata bl-isem ta’ pajjiż 
jew reġjun jekk il-materja prima agrikola 
kollha li minnha huwa kompost il-prodott 
tkun tkabbret f’dak il-pajjiż jew reġjun.

Emenda 209

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-indikazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu u tal-
Artikolu 23(3) għandhom jiġu mmarkati 
f’post li jidher b’tali mod li jkun viżibbli 
faċilment, jinqara b’mod ċar u li ma 
jitħassarx.

3. L-indikazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu u tal-
Artikolu 23(3) għandhom jiġu stampati 
f’post li jidher b’tali mod li jkun viżibbli 
faċilment u jinqara b’mod ċar u ma 
jgħattux id-dettalji obbligatorji skont l-
Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) 
Nru 1169/20111a.  L-indikazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu u fl-Artikolu 23(3) għandhom jiġu 
stampati f’post li jidher b’tali mod li jkunu 
viżibbli faċilment u jinqraw b’mod ċar, u 
m’għandhomx jgħattu l-indikazzjonijiet 
mandatarji stabbiliti fl-Artikolu 9(1) tar-
Regolament (UE) Nru 1169/2011.

Emenda 210

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-indikazzjoni tal-post fejn tkabbret il-
materja prima agrikola, skont il-paragrafu 
2 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 232(3).

(c) l-indikazzjoni tal-post fejn tkabbret il-
materja prima agrikola, skont il-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u l-
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Artikolu 23(3).

Ġustifikazzjoni

Żball tal-ittajpjar fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 211

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-logo tal-produzzjoni organika tal-
Unjoni Ewropea jista’ jintuża fit-tikkettar, 
fil-preżentazzjoni u fir-reklamar ta’ 
prodotti li jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament.

1. Il-logo tal-produzzjoni organika tal-
Unjoni Ewropea jista’ jintuża fit-tikkettar, 
fil-preżentazzjoni u fir-reklamar ta’ 
prodotti li jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament, inklużi l-prodotti li għalihom 
ir-regoli tal-produzzjoni speċifiċi jistgħu 
jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 16. Il-logo 
tal-produzzjoni organika ma għandux 
jintuża fil-każ tal-ikel kif imsemmi fil-
punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 21(3) u prodotti fil-fażi tal-
konverżjoni.

Emenda 212

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-logo tal-produzzjoni organika tal-
Unjoni Ewropea huwa attestazzjoni 
uffiċjali skont l-Artikoli 85 u 90 tar-
Regolament (UE) Nru XXX/XXXX [ir-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali].

imħassar

Ġustifikazzjoni

Jekk il-logo tal-produzzjoni organika jkun attestazzjoni uffiċjali, dan jista’ joħloq piż 
amministrattiv addizzjonali għall-operaturi fi proċess ta’ approvazzjoni fil-ġejjieni.
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Emenda 213

Proposta għal regolament
Kapitolu V – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċertifikazzjoni organika Il-kontrolli u ċ-ċertifikazzjoni organiċi

Emenda 214

Proposta għal regolament
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a
Sistema ta’ kontroll

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema ta’ kontrolli u 
għandhom jaħtru awtorità kompetenti 
waħda jew aktar biex tkun responsabbli 
għall-monitoraġġ tal-konformità mal-
obbligi stabbiliti f’dan ir-Regolament, 
skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XXXX (ir-Regolament dwar il-
Kontrolli Uffiċjali RKU).
2. Minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fir-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali, is-
sistema ta’ kontroll stabbilita skont dan 
ir-Regolament għandha tkun iffurmata 
minn tal-inqas l-applikazzjoni tal-miżuri 
ta’ prekawzjoni li jiddisponi għalihom l-
Artikolu 20a u l-miżuri ta’ kontroll 
previsti minn dan il-Kapitolu.
3. In-natura u l-frekwenza tal-kontrolli 
għandhom jiġu determinati abbażi ta’ 
valutazzjoni tar-riskju ta' okkorrenza u s-
serjetà tan-nuqqas ta' konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-
operaturi u l-gruppi tal-operaturi kollha 
għandhom ikunu soġġetti għal mill-anqas 
kontroll fiżiku fuq il-post annwali tal-
konformità tagħhom mar-regoli 
applikabbli. Tali kontrolli għandhom 
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ikunu bbażati fuq spezzjoni, skrinjar u 
skrinjar immirat, skont il-probabilità ta’ 
nuqqas ta’ konformità.
Il-kriterji għall-valutazzjonijiet tar-riskju 
użati mill-awtoritajiet ta’ kontroll biex 
jidentifikaw il-partijiet l-aktar riskjużi tal-
katina alimentari huma stabbiliti fl-
Anness Vf. Il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f’konformità mal-Artikolu 36 rigward l-
elementi dettaljati tal-valutazzjoni tar-
riskju, il-frekwenza tal-kontrolli u l-
proporzjon ta’ kontrolli każwali bħala 
frazzjoni tal-għadd totali ta’ kontrolli.
4. L-awtorità kompetenti tista':
(a) tiddelega l-kompetenzi ta’ kontroll 
tagħha lil awtorità ta’ kontroll waħda jew 
aktar għal prodotti organiċi kif definit fil-
punt (39) tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
dwar il-Kontrolli Uffiċjali. L-awtoritajiet 
ta’ kontroll għandhom joffru garanziji 
adegwati tal-oġġettività u l-imparzjalità, u 
għandu jkollhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom il-persunal kwalifikat u r-riżorsi 
li huma meħtieġa biex iwettqu l-
funzjonijiet tagħhom;
(b) tiddelega l-kompiti ta’ kontroll lil korp 
ta' kontroll wieħed jew aktar għal prodotti 
organiċi kif definit fil-punt (39) tal-
Artikolu 2 tar-Regolament dwar il-
Kontrolli Uffiċjali. F'tali każijiet, l-Istati 
Membri għandhom jaħtru awtoritajiet 
responsabbli għall-approvazzjoni u s-
superviżjoni ta' tali korpi.
5. L-awtorità kompetenti tista' tiddelega 
kompiti ta' kontroll lil korp ta' kontroll 
jew awtorità ta’ kontroll partikolari biss 
jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 26 tar-Regolament dwar il-
Kontrolli Uffiċjali jiġu ssodisfati, u, b'mod 
partikolari, biss jekk:
(a) ikun hemm deskrizzjoni preċiża tal-
kompiti li l-korp ta' kontroll jew l-awtorità 
ta' kontroll għandhom iwettqu, u tal-
kundizzjonijiet li taħthom huma jistgħu 
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jwettquhom;
(b) il-korp ta' kontroll jew l-awtorità ta' 
kontroll:
(i) ikollhom l-għarfien espert, it-tagħmir u 
l-infrastruttura meħtieġa biex iwettqu l-
kompiti delegati lilhom;
(ii) ikollhom numru suffiċjenti ta’ 
persunal kwalifikat b'mod xieraq u 
b’esperjenza; kif ukoll
(iii) ikunu imparzjali u ħielsa minn kull 
konflitt ta' interess fir-rigward tal-
eżerċizzju tal-kompiti delegati lilhom;
(c) il-korp ta' kontroll jew l-awtorità ta' 
kontroll ikunu akkreditati skont il-
verżjoni notifikata l-aktar reċentement, 
ippubblikata fis-is-serje C tal-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, tal-
Istandard Ewropew EN 17065 jew il-
Gwida 65 tal-ISO (Ħtiġijiet ġenerali 
għall-korpi li jħaddmu sistemi ta' 
ċertifikazzjoni ta' prodotti), u jkunu 
approvat mill-awtoritajiet kompetenti;
(d) il-korp ta’ kontroll jew l-awtorità ta' 
kontroll jikkomunikaw ir-riżultati tal-
kontrolli mwettqa lill-awtorità kompetenti 
fuq bażi regolari u kull meta l-awtorità 
kompetenti titlob dan. Jekk ir-riżultati tal-
kontrolli juru nuqqas serju ta’ 
konformità, il-korp ta’ kontroll għandu 
jinforma minnufih lill-awtorità 
kompetenti;
(e) ikun hemm koordinazzjoni effikaċi u 
dokumentata bejn l-awtorità kompetenti li 
tiddelega u l-korp ta' kontroll jew l-
awtorità ta' kontroll.
6. Barra mill-konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5, l-
awtorità kompetenti għandha tieħu kont 
tal-kriterji li ġejjin meta tkun qed 
tapprova l-korp ta' kontroll jew l-awtorità 
kompetenti:
(a) il-proċedura ta' kontroll standard li 
għandha tiġi segwita, li tinkludi 
deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri ta' 
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kontroll u l-prekawzjonijiet li l-korp ta' 
kontroll jew l-awtorità ta' kontroll 
jimpenjaw ruħhom li japplikaw għall-
operaturi soġġetti għall-kontroll tagħhom;
(b) il-miżuri li l-korp ta' kontroll ikun 
biħsiebu japplika fejn jinstab li jkun seħħ 
nuqqas ta' konformità;
7. L-awtorità kompetenti ma tistax 
tiddelega il-kompiti li ġejjin lill-korpi ta' 
kontroll jew lill-awtoritajiet ta' kontroll:
(a) is-superviżjoni u l-awditjar ta' korpi 
ta' kontroll jew awtoritajiet ta' kontroll 
oħra;
(b) il-kompetenza li jagħtu derogi, kif 
imsemmi fl-Artikolu 17, sakemm dan ma 
jkunx previst mir-regoli tal-produzzjoni 
eċċezzjonali.
8. Skont l-Artikolu 29 tar-Regolament 
dwar il-Kontrolli Uffiċjali, l-awtoritajiet 
kompetenti li jiddelegaw kompiti ta’ 
kontroll lill-korpi ta’ kontroll jew lill-
awtoritajiet ta’ kontroll għandhom 
jorganizzaw awditjar jew ispezzjonijiet tal-
korpi ta’ kontroll jew l-awtoritajiet ta’ 
kontroll, kif meħtieġ. Jekk, b'riżultat ta' 
awditjar jew ispezzjoni, ikun jidher li tali 
korpi jkunu qed jonqsu milli jwettqu kif 
suppost il-kompiti delegati lilhom, l-
awtorità kompetenti li tiddelega tista' 
tirtira d-delega. Din għandha tirtiraha 
mingħajr dewmien jekk il-korp ta’ 
kontroll jew l-awtorità ta' kontroll jonqsu 
milli jieħdu azzjoni ta’ rimedju xierqa u 
fil-ħin.
9. Barra mill-konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 8, l-
awtorità kompetenti għandha:
(a) tiżgura li l-kontrolli mwettqa mill-korp 
ta' kontroll jew mill-awtorità ta' kontroll 
ikunu oġġettivi u indipendenti;
(b) tivverifika l-effikaċja tal-kontrolli 
mwettqa mill-korp ta' kontroll jew mill-
awtorità ta' kontroll;
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(c) tieħu nota ta’ kwalunkwe irregolarità 
jew ksur misjuba u l-miżuri korrettivi 
applikati;
(d) tirtira l-approvazzjoni ta’ kwalunkwe 
korp ta’ kontroll jew awtorità ta' kontroll 
li jonqsu milli jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fil-punti (a) u (b) ta’ dan il-
paragrafu jew li ma jissodisfawx aktar il-
kriterji indikati fil-paragrafi 5 u 6, jew li 
jonqsu milli jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafi 11, 12 u 14.
10. L-Istati Membri għandhom jassenjaw 
numru ta’ kodiċi lil kull awtorità ta’ 
kontroll jew korp ta’ kontroll li jwettaq 
kompiti ta’ kontroll kif imsemmijin fil-
paragrafu 4.
11. Il-korpi ta' kontroll u l-awtoritajiet ta' 
kontroll għandhom jagħtu lill-awtoritajiet 
kompetenti aċċess għall-uffiċċji u l-
faċilitajiet tagħhom, u għandhom 
jipprovdu kwalunkwe informazzjoni u 
assistenza li titqies meħtieġa mill-
awtoritajiet kompetenti għat-twettiq tal-
obbligi tagħhom skont dan l-Artikolu.
12. Il-korpi ta' kontroll u l-awtoritajiet ta' 
kontroll għandhom jiżguraw li tal-inqas 
il-miżuri ta' prekawzjoni u ta' kontroll 
imsemmija fil-paragrafu 2 jiġu applikati 
għall-operaturi soġġetti għall-kontroll 
tagħhom.
13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-istruttura tas-sistema ta' kontroll 
tippermetti għat-traċċabbiltà ta' kull 
prodott fl-istadji kollha tal-produzzjoni, 
preparazzjoni u distribuzzjoni, skont l-
Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 
178/2002, b'mod partikolari, biex jagħtu 
lill-konsumaturi garanziji li l-prodotti 
organiċi ġew prodotti b'mod konformi 
mal-ħtiġijiet imniżżla f'dan ir-
Regolament. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li t-talbiet minn korpi ta’ 
kontroll jew minn awtoritajiet ta’ kontroll 
dwar it-traċċabbiltà ta’ prodotti organiċi 
jitwieġbu malajr kemm jista’ jkun, u 
mhux aktar tard minn erbat ijiem ta’ 
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xogħol għal kull fażi tal-produzzjoni wara 
li tasal it-talba korrispondenti.
14. L-awtoritajiet ta' kontroll u l-korpi ta' 
kontroll għandhom, sa mhux aktar tard 
mill-31 ta' Jannar ta' kull sena, 
jittrażmettu lill-awtoritajiet kompetenti 
lista tal-operaturi li kienu soġġetti għall-
kontrolli tagħhom fil-31 ta' Diċembru tas-
sena ta' qabel. Rapport sommarju tal-
attivitajiet ta' kontroll imwettqa matul is-
sena ta' qabel għandu jiġi pprovdut sal-
31 ta' Marzu ta' kull sena.

Emenda 215

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Emenda 216

Proposta għal regolament
Artikolu 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24a
Aderenza mas-sistema ta' kontroll

1. Kwalunkwe operatur jew grupp ta' 
operaturi li jipproduċi, jipprepara jew 
jaħżen prodotti organiċi, li jimporta tali 
prodotti minn pajjiż terz jew li jesporta tali 
prodotti lejn pajjiż terz, jew li jqiegħed tali 
prodotti fis-suq għandu, qabel ma 
jqiegħed fis-suq kwalunkwe prodott 
ikkaratterizzat bħala 'organiku' jew 'fil-
fażi ta’ konverżjoni għal organiku':
(a) jinnotifika l-attività tiegħu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
fejn titwettaq l-attività;
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(b) jissottometti l-impriża tiegħu għas-
sistema ta’ kontroll imsemmija fl-
Artikolu 23a.
Meta operatur jew grupp ta' operaturi 
jissottokuntratta kwalunkwe mill-
attivitajiet tiegħu lil parti terza, dak l-
operatur jew grupp ta' operaturi għandu 
xorta waħda jkun soġġett għall-ħtiġijiet 
stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-ewwel 
subparagrafu, u l-attivitajiet 
sottokuntrattati għandhom ikunu soġġetti 
għas-sistema ta' kontroll.
2. L-Istati Membri għandhom jeżentaw 
mill-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu l-
operaturi organiċi li jbiegħu prodotti 
ppakkjati minn qabel direttament lill-
konsumatur jew lill-utent finali, dment li 
dawn ma jipproduċux, jipproċessaw, 
jippreparaw jew jaħżnu tali prodotti ħlief 
b’konnessjoni mal-punt ta’ bejgħ u ma 
jimportawx tali prodotti minn pajjiż terz u 
ma jkunux issottokuntrattaw tali 
attivitajiet lil xi operatur ieħor.
Skont il-punt (c) tal-Artikolu 26c l-Istati 
Membri jistgħu jeżentaw mill-
applikazzjoni tal-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu l-operaturi li jbiegħu inqas minn 
kwantità limitata fis-sena ta’ prodotti 
organiċi mhux ippakkjati lill-konsumatur 
jew lill-utent finali, dment li jinnotifikaw 
l-attività tagħhom lill-awtoritajiet 
responsabbli u ma jipproduċux, ma 
jippreparawx jew jew ma jaħżnux tali 
prodotti ħlief b’konnessjoni mal-punt tal-
bejgħ, ma jimportawx tali prodotti minn 
pajjiż terz jew ma jkunux 
issottokuntrattaw lil parti terza tali 
attivitajiet.
3. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità jew japprovaw korp biex jirċievu 
n-notifki skont il-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe operatur jew grupp ta' 
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operaturi li jikkonforma ma' dan ir-
Regolament, u li jħallas imposta 
raġonevoli bħala kontribuzzjoni għall-
ispejjeż ta’ kontroll, hu intitolat li jkun 
kopert mis-sistema ta’ kontroll.
5. L-operaturi jew il-gruppi ta’ operaturi 
għandhom iżommu rekords tal-attivitajiet 
differenti li huma involuti fihom, skont 
dan ir-Regolament. 
6. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżommu lista aġġornata li tinkludi l-
ismijiet u l-indirizzi tal-operaturi u tal-
gruppi ta’ operaturi li jkunu nnotifikaw l-
attivitajiet tagħhom skont il-punt (a) tal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, u 
għandhom jippubblikaw dik il-lista b'mod 
xieraq, inkluż permezz ta’ pubblikazzjoni 
fuq l-internet, flimkien mal-informazzjoni 
relatata maċ-ċertifikati organiċi tagħhom 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(1), u bl-użu 
tal-mudell stabbilit fl-Anness Vd ma’ dan 
ir-Regolament. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti tal-
protezzjoni tad-data personali stabbiliti 
bid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a.
7. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jippreskrivu dettalji u 
speċifikazzjonijiet rigward il-kontenut, il-
forma u l-metodu tan-notifika msemmija 
fil-paragrafu 1, u l-mudell imsemmi fil-
paragrafu 6 ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 37 (2).
________________
1a Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, 
p.31).
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Emenda 217

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċertifikat organiku Iċ-ċertifikat

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikat jikkonferma li l-produzzjoni hija konformi mar-regoli stabbiliti f'dan ir-
Regolament. Il-produzzjoni konformi mar-regoli mhijiex organika mill-bidu tal-proċess ta’ 
produzzjoni, tul il-perjodu ta’ konverżjoni. Il-kelma “organika” jaf tħawwad lis-settur u l-
konsumaturi.

Emenda 218

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi li 
nnotifikaw l-attività tagħhom skont l-
Artikolu 24(1) u jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament għandhom ikunu intitolati li 
jingħataw ċertifikat organiku. Iċ-ċertifikat 
organiku, maħruġ f’forma elettronika fejn 
hu possibbli, għandu tal-inqas jippermetti 
l-identifikazzjoni tal-operatur jew tal-grupp 
ta’ operaturi, it-tip jew il-firxa ta’ prodotti 
koperti miċ-ċertifikat u l-perjodu ta’ 
validità tiegħu.

1. L-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi li 
nnotifikaw l-attività tagħhom u 
ssottoponew l-intrapriża tagħhom għas-
sistema ta’ kontroll skont l-
Artikolu 24a(1) u li jikkonformaw ma’ dan 
ir-Regolament għandhom ikunu intitolati li 
jingħataw ċertifikat organiku. Iċ-ċertifikat 
organiku, maħruġ f’forma elettronika fejn 
hu possibbli, għandu tal-inqas jippermetti 
l-identifikazzjoni tal-operatur jew tal-grupp 
ta’ operaturi, it-tip jew il-firxa ta’ prodotti 
koperti miċ-ċertifikat u l-perjodu ta’ 
validità tiegħu.

Emenda 219

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċertifikat organiku huwa 
ċertifikazzjoni uffiċjali skont it-tifsira tal-
Artikoli 85 u 86 tar-Regolament (UE) Nru 
XXX/XXX (ir-Regolament dwar kontrolli 
uffiċjali).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Sistemi privati u pubbliċi/privati ta' ċertifikazzjoni għandhom ikunu possibbli (qabbel ISO 
17065)

Emenda 220

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi ma 
għandhomx ikunu intitolati li jingħataw 
ċertifikat organiku minn awtoritajiet ta’ 
kontroll differenti jew korpi ta’ kontroll 
differenti għall-istess grupp ta’ prodotti, 
inkluż meta dawk l-operaturi u l-gruppi ta’ 
operaturi jkunu attivi fi stadji differenti ta’ 
produzzjoni, tħejjija u distribuzzjoni.

3. L-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi 
m’għandhomx ikunu intitolati li jingħataw 
ċertifikat organiku minn korpi ta’ kontroll 
differenti għal attivitajiet imwettqa fi Stat 
Membru wieħed fir-rigward tal-istess 
grupp ta’ prodotti, inkluż meta dawk l-
operaturi u l-gruppi ta’ operaturi jkunu 
attivi fi stadji differenti ta’ produzzjoni, 
tħejjija u distribuzzjoni.  

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jipproponi li jiġu definiti il-"gruppi ta' prodotti" f'Anness Vd ġdid ibbażat fuq l-
Anness XII ta' dak li kien ir-Regolament (KE) Nru 889/2008. Id-definizzjoni tal-gruppi ta' 
prodotti fl-anness tevita wkoll il-ħtieġa għal att delegat skont il-paragrafu (6).

Emenda 221

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-gruppi ta’ prodotti msemmija fil-
paragrafu 3 huma kif ġej:
– ħxejjex u prodotti tal-pjanti;
– annimali u prodotti tal-annimali;
– alga u annimali tal-akkwakultura;
– ikel ipproċessat u għalf, inkluża l-
ħmira;
– inbid.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-paragrafu (3): ir-rapporteur jipproponi li jiġu definiti il-"gruppi ta' 
prodotti" f'Anness Vd ġdid ibbażat fuq l-Anness XII ta' dak li kien ir-Regolament (KE) Nru 
889/2008.

Emenda 222

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex jiġu żgurati l-effikaċja, l-
effiċjenza u t-trasparenza tas-sistema ta’ 
tikkettar u produzzjoni organika, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta l-atti ddelegati skont l-Artikolu 
36 dwar il-kriterji għad-definizzjoni tal-
gruppi ta’ prodotti msemmijin fil-
paragrafu 3.

imħassar

Emenda 223

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-nuqqasijiet fl-organizzazzjoni jew fil-
funzjonament tas-sistema tal-kontrolli 

2. In-nuqqasijiet fl-organizzazzjoni jew fil-
funzjonament tas-sistema tal-kontrolli 
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interni msemmija fil-paragrafu 1, b’mod 
partikolari rigward nuqqasijiet fl-
identifikazzjoni jew fl-indirizzar ta' 
nuqqasijiet ta’ konformità, minn membri 
individwali tal-grupp ta’ operaturi li 
jaffettwaw l-integrità tal-prodotti organiċi, 
jista’ jirriżulta fl-irtirar taċ-ċertifikazzjoni 
organika għall-grupp kollu.

interni msemmija fil-paragrafu 1, b’mod 
partikolari rigward nuqqasijiet fl-
identifikazzjoni jew fl-indirizzar ta' 
nuqqasijiet ta’ konformità, minn membri 
individwali tal-grupp ta’ operaturi li 
jaffettwaw l-integrità tal-prodotti organiċi, 
għandhom jirriżultaw fl-irtirar taċ-
ċertifikat organiku msemmi fl-Artikolu 25 
għall-grupp kollu.

Emenda 224

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Biex ikun żgurat il-funzjonament 
effikaċi u effiċjenti taċ-ċertifikazzjoni ta’ 
grupp ta’ operaturi, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti 
ddelegati skont l-Artikolu 36 dwar ir-
responsabbiltajiet tal-membri individwali 
ta’ grupp ta’ operaturi, dwar il-
kompożizzjoni u d-dimensjoni ta’ grupp 
ta’ operaturi, dwar il-kategoriji ta' 
prodotti li għandhom jiġu prodotti minn 
grupp ta’ operaturi, dwar il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fi 
grupp ta’ operaturi, dwar l-
organizzazzjoni u l-funzjonament tas-
sistema tal-grupp għall-kontrolli interni, 
inklużi l-ambitu, il-kontenut u l-
frekwenza tal-kontrolli li għandhom 
jitwettqu.

3. Il-kriterji għaċ-ċertifikazzjoni tal-
gruppi ta' operaturi huma stabbiliti fl-
Anness Ve.

Emenda 225

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni dwar l-iskambju ta’ 
informazzjoni bejn grupp ta’ operaturi u 

imħassar
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l-awtorità jew l-awtoritajiet, l-awtoritajiet 
ta’ kontroll jew il-korpi ta’ kontroll 
kompetenti u bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija 
fl-Artikolu 37 (2).

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet huma koperti f'artikolu ġenerali dwar il-ksur u l-komunikazzjoni 
sussegwenti ta' informazzjoni mir-Regolament eżistenti u reġgħu ġew introdotti fl-Artikolu 
26a ġdid dwar miżuri f'każ ta' nuqqas ta' konformità, bl-applikazzjoni għall-operaturi 
individwali kif ukoll għall gruppi.

Emenda 226

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Id-dmirijiet tal-awtoritajiet kompetenti fil-

każ ta' nuqqas ta' konformità
L-awtoritajiet kompetenti għandhom:
(a) f'każ ta' nuqqas ta' konformità li 
jaffettwa l-istatus ta' prodotti organiċi fi 
kwalunkwe stadju ta' produzzjoni, 
preparazzjoni u distribuzzjoni u 
esportazzjoni, b'mod partikolari 
minħabba l-użu ta' sustanzi u tekniki li 
huma pprojbiti u mhux awtorizzati jew 
taħlit ma' prodotti li mhumiex organiċi, 
jiżguraw li ma ssir l-ebda referenza għall-
produzzjoni organika fit-tikkettar u r-
reklamar tal-lott kollu jew tat-tiratura 
kkonċernata;
(b) f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
repetittiv, issoktat jew frodulenti, jiżguraw 
li l-operaturi jew il-grupp ta' operaturi 
kkonċernati, minbarra li huma soġġetti 
għall-miżuri msemmija fil-punt (a) ta' dan 
l-Artikolu, jiġu pprojbiti milli 
jikkummerċjalizzaw prodotti li jirreferu 
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għall-produzzjoni organika, u li ċ-
ċertifikat organiku tagħhom jiġi sospiż 
jew irtirat kif xieraq.

Emenda 227

Proposta għal regolament
Artikolu 26b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26b
L-iskambju ta' informazzjoni u l-

kooperazzjoni amministrattiva
1. Il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-
Istati Membri, il-korpi ta' kontroll, l-
awtoritajiet ta' kontroll u l-awtoritajiet 
kompetenti, anki għall-finijiet tal-
applikazzjoni tal-Artikolu 20a(2), 
għandha tkun ibbażata fuq ir-rekwiżiti 
stabbiliti fit-Titolu 4 tar-Regolament dwar 
il-Kontrolli Uffiċjali.
2. Wara talba debitament ġustifikata mill-
ħtieġa li jkun iggarantit li l-produzzjoni 
ta' prodott saret skont dan ir-Regolament, 
l-awtoritajiet kompetenti, l-awtoritajiet ta' 
kontroll u l-korpi ta' kontroll għandhom 
jiskambjaw ma' awtoritajiet kompetenti, 
awtoritajiet ta' kontroll u korpi ta' 
kontroll oħrajn l-informazzjoni rilevanti 
dwar ir-riżultati tal-kontrolli tagħhom. 
Huma jistgħu wkoll jaqsmu l-
informazzjoni li għadha kemm issemmiet 
fuq l-inizjattiva tagħhom proprja.
3. Informazzjoni dwar suspetti fondati u 
nuqqas ta' konformità li jaffettwaw l-
istatus organiku ta' prodott għandha tiġi 
kkomunikata minnufih bejn l-awtoritajiet 
kompetenti, l-awtoritajiet ta' kontroll, il-
korpi ta’ kontroll, l-operaturi u l-Istati 
Membri involuti, il-Kummissjoni u l-
operaturi milquta. Il-livell ta' 
komunikazzjoni għandu jiddependi fuq il-
gravità u l-firxa ta' suspett fondat jew 
konferma ta' nuqqas ta' konformità.
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4. Għandu jiġi stabbilit kumitat tal-
partijiet interessati nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet ta' kontroll, il-korpi ta' 
kontroll u r-rappreżentanti tas-settur 
organiku.

Emenda 228

Proposta għal regolament
Artikolu 26c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26c
Setgħat delegati fir-rigward tas-sistema 

ta' kontroll
Sabiex jiġu ssupplimentati r-regoli li 
jirrigwardaw is-sistema ta' kontroll 
previsti mill-Artikolu 23a u 24a, u biex 
jiġi żgurat li jkunu kompletament 
kompatibbli mar-Regolament dwar il-
Kontrolli Uffiċjali, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 36 li jistabbilixxu 
regoli dwar:
(a) ir-responsabilitajiet u l-kompiti 
speċifiċi tal-awtoritajiet kompetenti u l-
awtoritajiet ta' kontroll, flimkien ma' 
dawk previsti minn dan il-Kapitolu u mill-
Artikoli 4, 8, 9, 10(1), 11 sa 13, 34(1) u 
(2), u 36 tar-Regolament dwar il-Kontrolli 
Uffiċjali;
(b) rekwiżiti ta' valutazzjoni tar-riskju 
addizzjonali għal dawk imsemmija f'dan 
il-Kapitolu u fl-Artikolu 8(1) tar-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali, 
b'kont meħud tar-riskju ta' nuqqas ta' 
konformità;
(ċ) il-kundizzjonijiet li taħthom ċerti 
operaturi għandhom jiġu eżentati minn 
ċerti kontrolli;
(d) metodi u tekniki ta' kontrolli 
addizzjonali għal dawk imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikolu 33(1) sa (5) tar-
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Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali, u 
rekwiżiti speċifiċi għat-twettiq tal-kontrolli 
maħsuba biex jiżguraw it-traċċabilità tal-
prodotti organiċi fl-istadji kollha tal-
produzzjoni, il-preparazzjoni u d-
distribuzzjoni;
(e) azzjonijiet u miżuri addizzjonali għal 
dawk previsti mill-Artikolu 20a u l-
Kapitolu V ta’ dan ir-Regolament u mill-
Artikolu 134(2) u (3) tar-Regolament 
dwar il-Kontrolli Uffiċjali f’każijiet ta’ 
suspett ta’ nuqqas ta’ konformità, kriterji 
addizzjonali għal dawk imsemmija fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 135(1) tar-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali, u 
kriterji u miżuri addizzjonali għal dawk 
previsti mill-Artikolu 135(2) tar-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali u 
fl-Artikolu 26a ta’ dan ir-Regolament fil-
każ ta’ nuqqas ta’ konformità;

(f) kriterji u kundizzjonijiet speċifiċi 
għall-attivazzjoni u l-funzjonament tal-
mekkaniżmi ta’ assistenza amministrattiva 
prevista mit-Titolu IV tar-Regolament 
dwar il-Kontrolli Uffiċjali, inkluż l-
iskambju ta' informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti, l-awtoritajiet ta’ 
kontroll u l-korpi ta' kontroll rigward 
każijiet ta' nuqqas ta' konformità jew il-
probabilità ta' nuqqas ta' konformità.

Ġustifikazzjoni

Regoli speċifiċi għal sustanzi organiċi għandhom ikunu fir-Regolament tal-Prodotti Organiċi 
u għandhom ikunu jistgħu emendati permezz ta’ dan ir-Regolament biss. B’konsegwenza ta’ 
dan, is-setgħat delegati korrespondenti għandhom jiġu definiti wkoll f’dan ir-Regolament. 
Għaldaqstant, dawn id-dispożizzjonijiet ġew ittrasferiti hawn mill-Artikolu 44 tal-proposta 
tal-Kummissjoni li temenda l-Artikolu 23, punti 2 u 3 tar-Regolament dwar il-Kontrolli 
Uffiċjali.

Emenda 229

Proposta għal regolament
Artikolu 26d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26d
Implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament

Sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2020, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-istrutturi amministrattivi 
meħtieġa fi ħdan l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Unjoni sabiex tissodisfa r-
responsabilitajiet tagħha fir-rigward tat-
tisħiħ tal-armonizzazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
fl-Istati Membri, b'mod speċifiku fir-
rigward ta' kontrolli fi ħdan l-Unjoni u l-
importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, u titjib 
fil-komunikazzjoni bejn l-Istati Membri u 
l-istituzzjonijiet tal-Unjoni.
Il-kompiti li għandhom jitwettqu minn 
dawk l-istrutturi huma stabbiliti fl-
Anness Va.

Emenda 230

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
L-esportazzjoni ta’ prodotti organiċi

1. Prodott jista’ jiġi esportat mill-Unjoni 
bħala organiku u jkollu fuqu l-logo tal-
produzzjoni organika tal-Unjoni Ewropea 
jekk jikkonforma ma’ dan ir-Regolament.
Madankollu, prodott maħsub għall-
esportazzjoni bħala organiku lejn pajjiż 
terz li huwa rikonoxxut skont l-
Artikolu 31 jista’ jiġi esportat lejn dak il-
pajjiż terz jekk jikkonforma mar-rekwiżiti 
ta’ dak il-pajjiż terz biex jiġi 
kkummerċjalizzat f’dak il-pajjiż terz bħala 
prodott organiku.
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2. Sabiex jiġi evitat li jinħolqu 
kundizzjonijiet mhux ekwi għall-operaturi 
meta jesportaw lejn pajjiżi terzi, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta l-atti ddelegati skont l-
Artikolu 36 dwar ir-regoli speċifiċi għall-
esportazzjoni ta’ prodotti organiċi lejn 
pajjiż terz li huwa rikonoxxut skont l-
Artikolu 31.
3. Sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta 
fost l-operaturi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 dwar dokumenti 
maħsubin għall-awtoritajiet doganali ta’ 
pajjiż terz, b’mod partikolari fir-rigward 
ta’ ċertifikat ta’ esportazzjoni organika 
maħruġ f’forma elettronika kull meta 
possibbli u li jipprovdi assigurazzjoni li l-
prodotti organiċi esportati jikkonformaw 
ma’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

M’għandu jkun hemm ebda differenza bejn l-istandards applikati fir-Regolament tal-UE u l-
istandards applikati għal prodotti li huma esportati lejn pajjiżi terzi.

Emenda 231

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Prodott jista’ jiġi impurtat minn pajjiż 
terz sabiex jiġi kkummerċjalizzat fl-Unjoni 
bħala organiku jekk jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Prodott jista’ jiġi impurtat minn pajjiż 
terz sabiex jiġi kkummerċjalizzat fl-Unjoni 
bħala organiku jew bħala prodott li 
joriġina mill-pjanti fi proċess ta’ 
konverżjoni jekk jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-prodott huwa prodott organiku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2(1);

(a) il-prodott huwa prodott organiku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2(1);

(b) il-prodott: (b) il-prodott:

(i) jikkonforma mal-Kapitoli II, III u IV u 
l-operaturi kollha, inklużi l-esportaturi fil-
pajjiż terz ikkonċernat, ġew suġġetti għall-

(i) jikkonforma mal-Kapitoli II, III u IV u 
r-regoli ta’ implimentazzjoni rilevanti 
kollha u l-operaturi kollha, inklużi gruppi 
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kontroll tal-awtoritajiet tal-kontroll jew tal-
korpi tal-kontroll skont l-Artikolu 29; or

ta’ operaturi, u esportaturi fil-pajjiż terz 
ikkonċernat, ġew suġġetti għall-kontroll 
tal-awtoritajiet tal-kontroll jew tal-korpi 
tal-kontroll skont l-Artikolu 29 u l-prodott, 
li meta jiġi impurtat, jingħata ċertifikat ta' 
spezzjoni minn dawk l-awtoritajiet u l-
korpi ta' kontroll rikonoxxuti li 
jikkonferma li l-operaturi kollha u l-
prodotti tagħhom huma f'konformità ma’ 
dan ir-Regolament; jew

(ii) jiġi minn pajjiż terz li huwa rikonoxxut 
skont:

(ii) jiġi minn pajjiż terz li huwa rikonoxxut 
skont:

– l-Artikolu 30; jew – l-Artikolu 30; jew

– l-Artikolu 31; – l-Artikolu 31;

(c) l-operaturi f’pajjiżi terzi jistgħu 
jipprovdu fi kwalunkwe ħin, lill-
importaturi jew lill-awtoritajiet nazzjonali, 
informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni tal-operatur li wettaq l-
aħħar operazzjoni bl-għan li tiġi żgurata t-
traċċabbiltà tal-prodott organiku.

(c) l-esportaturi f'pajjiżi terzi jistgħu 
jipprovdu fi kwalunkwe ħin, lill-entitajiet 
ta' kontroll tagħhom, lill-importaturi u 
lill-awtoritajiet nazzjonali, informazzjoni 
li tippermetti l-identifikazzjoni tal-
operaturi kollha li wettqu operazzjonijiet, 
inkluża l-awtorità ta' kontroll rispettiva 
jew entità ta' kontroll, bl-għan li tiġi 
żgurata t-traċċabilità tal-prodott organiku 
lura għall-operaturi kollha involuti. L-
esportaturi għandhom iqiegħdu din l-
informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-korpi 
ta' kontroll jew l-awtoritajiet ta' kontroll 
tal-importaturi.
Wara (data, li għandha tiddaħħal, li 
tikkorrispondi għal 5 snin wara d-data ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament), 
permezz ta' deroga mill-punt (b)(i) tal-
ewwel subparagrafu, meta prodott ma 
jistax jilħaq il-konformità mal-Kapitoli II, 
III u IV f'pajjiż terz partikolari minħabba 
l-klima u l-kundizzjonijiet lokali speċifiċi, 
u sabiex jiġi evitat distorsjoni fil-provvista 
tas-suq intern għal dak il-prodott 
speċifiku, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 36 li 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi li 
taħthom il-prodott jista' jiġi impurtat 
minn pajjiż terz bil-għan li jiġi 
kkummerċjalizzat fl-Unjoni bħala prodott 
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organiku. Tali kundizzjonijiet speċifiċi 
għandhom japplikaw għal massimu ta' 
sentejn. Kundizzjonijiet speċifiċi bħal 
dawn għandhom ukoll japplikaw minn... 
(id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament) għar-reġjuni ultraperiferiċi 
tal-Unjoni fejn ukoll jiġi manifatturat il-
prodott ikkonċernat.

Emenda 232

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiġi żgurata t-traċċabbiltà tal-
prodotti impurtati maħsuba għall-
kkummerċjalizzati fl-Unjoni bħala 
organiċi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 dwar dokumenti, 
maħruġin f’forma elettronika kull meta 
possibbli, li huma neċessarji għall-finijiet 
tal-importazzjoni.

2. Sabiex tiġi żgurata t-traċċabilità tal-
prodotti impurtati maħsuba biex jiġu 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni bħala organiċi 
u l-konformità tagħhom ma’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni li 
jistabbilixxu regoli speċifiċi dwar il-
kontenut taċ-ċertifikati msemmija fil-
paragrafu 1 u l-proċedura li għandha tiġi 
segwita għall-istabbiliment u l-kontroll ta’ 
dawk iċ-ċertifikati, b’mod partikolari fir-
rigward tar-rwol tal-awtoritajiet 
kompetenti, l-awtoritajiet ta’ kontroll u l-
korpi ta’ kontroll, u l-possibilità li d-
differenzi reġjonali jitqiesu meta jsir 
bilanċ tal-kundizzjonijiet ekoloġiċi, 
klimatiċi u lokali, kif ukoll kundizzjonijiet 
prattiċi rigward kwistjonijiet speċifiċi ta’ 
produzzjoni.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 37 (2).

Ġustifikazzjoni

Bidla minn ekwivalenza għal konformità għal prodotti li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi li 
m'humiex identifikati skont it-termini ta' ftehim kummerċjali se ttejjeb il-komprensibilità u ċ-
ċarezza tal-kundizzjonijiet li jirregolaw l-importazzjonijiet u se tnaqqas il-piż amministrattiv. 
Madankollu, huwa xieraq li tiġi ppjanata l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet sabiex jitqiesu l-
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ispeċifiċitajiet, b'mod partikolari mil-lat agronomiku, ta' setturi ta' produzzjoni differenti.

Emenda 233

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw is-
sorveljanza tal-Kummissjoni fil-pajjiżi 
terzi għandhom jissaħħu. Huwa 
importanti wkoll, fil-kuntest tal-ftehimiet 
ta' ekwivalenza ma' pajjiżi terzi, li jiġu 
infurzati s-superviżjoni u l-kontrolli.

Emenda 234

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-osservanza tal-kundizzjonijiet u l-
miżuri għall-importazzjoni ta’ prodotti 
organiċi fl-Unjoni għandha tkun żgurata 
fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera, 
skont l-Artikolu 45(1) tar-Regolament 
(UE) Nru XXX/XXX (ir-Regolament dwar 
il-kontrolli uffiċjali). Il-kontrolli fiżiċi 
msemmijin fl-Artikolu 47(3) ta’ dak ir-
Regolament għandhom isiru bi frekwenza 
li tiddependi mir-riskju ta’ nuqqas ta’ 
konformità ma’ dan ir-Regolament.

3. L-osservanza tal-kundizzjonijiet u l-
miżuri għall-importazzjoni ta’ prodotti 
organiċi fl-Unjoni għandha tkun żgurata 
mid-dispożizzjonijiet ta’ kontroll stabbiliti 
fil-Kapitolu V u fil-postijiet ta’ kontroll 
fuq il-fruntiera, skont l-Artikolu 45(1) tar-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali.

Emenda 235

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rikonoxximent tal-awtoritajiet ta’ kontroll 
u korpi ta’ kontroll

Rikonoxximent tal-korpi ta' kontroll
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Emenda 236

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) korp ta’ akkreditazzjoni barra l-Unjoni 
li jkun firmatarju ta’ ftehim multilaterali ta’ 
rikonoxximent taħt il-patroċinju tal-Forum 
Internazzjonali tal-Akkreditazzjoni.

(b) korp ta’ akkreditazzjoni barra l-Unjoni 
li jkun firmatarju ta’ ftehim multilaterali ta’ 
rikonoxximent għaċ-ċertifikazzjoni ta' 
prodott taħt il-patroċinju tal-Forum 
Internazzjonali tal-Akkreditazzjoni jew il-
korpi reġjonali tiegħu, u li għandu 
kompetenza ppruvata fl-akkreditazzjoni 
taċ-ċertifikazzjoni organika.

Emenda 237

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tal-
proċeduri ta’ rikonoxximent u superviżjoni, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta l-atti ddelegati skont l-
Artikolu 36 dwar il-kriterji li għandhom 
jiġu applikati għar-rikonoxximent, jew l-
irtirar tar-rikonoxximent, tal-awtoritajiet 
tal-kontroll jew tal-korpi tal-kontroll 
imsemmija fil-paragrafu 1, kif ukoll dwar 
l-eżerċizzju tas-superviżjoni mill-
Kummissjoni, inkluż permezz ta' verifika 
fuq il-post.

7. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tal-
proċeduri ta’ rikonoxximent u superviżjoni, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 36 
li jissupplimenta l-kriterji li għandhom 
jiġu applikati għar-rikonoxximent, jew l-
irtirar tar-rikonoxximent, tal-korpi tal-
kontroll imsemmija fil-paragrafu 1, kif 
ukoll tistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar l-
eżerċizzju tas-superviżjoni mill-
Kummissjoni, inkluż permezz ta' verifiki 
fuq il-post. F'każ li jiġi individwat ksur 
serju jew ripetut tar-regoli li jirregloaw l-
ispezzjoni u ċ-ċertifikazzjoni, ir-
rikonoxximent tal-korpi tal-kontroll 
ikkonċernati għandu jiġi rtirat minnufih 
fil-pajjiżi terzi kkonċernati kif ukoll fis-
suq kollu tal-Unjoni, f'dak li jikkonċerna 
l-korpi nazzjonali tal-akkreditazzjoni 
stabbiliti fl-Unjoni skont ir-Regolament 
(KE) Nru 765/2008.
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Ġustifikazzjoni

Għandha tkun prevista f'każ ta' ksur intenzjonali ripetut mwettaq mill-korpi tal-
akkreditazzjoni.

Emenda 238

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 36 li jistabbilixxu regoli speċifiċi 
rigward il-proċedura li għandha tiġi 
segwita għar-rikonoxximent tal-korpi ta' 
kontroll imsemmija fil-paragrafu 1, inkluż 
il-kontenut tad-dossier tekniku li għandu 
jiġi preżentat, kif ukoll il-proċedura li 
għandha tiġi segwita għall-irtirar tar-
rikonoxximent.

Emenda 239

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Sabiex ikunu żgurati l-effikaċja, l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-kontrolli ta' 
prodotti impurtati, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 36 
rigward il-kontrolli u azzjonijiet oħra li 
għandhom jitwettqu minn korpi ta' 
kontroll rikonoxxuti mill-Kummissjoni 
għall-fini ta' dan l-Artikolu.

Emenda 240

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni biex tiżgura l-
applikazzjoni tal-miżuri b’rabta mal-
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità li 
jaffettwaw l-integrità ta’ prodotti organiċi 
impurtati skont ir-rikonoxximent previst 
f’dan l-Artikolu jew fejn hemm suspett ta' 
tali każijiet. Tali miżuri jistgħu jikkonsistu 
b’mod partikolari fil-verifika tal-integrità 
tal-prodotti organiċi qabel ma l-prodotti 
jiġu kkummerċjalizzati fl-Unjoni u, fejn 
xieraq, is-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni fl-Unjoni ta’ 
tali prodotti bħala organiċi. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija 
fl-Artikolu 37 (2).

8. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 36 rigward l-applikazzjoni tal-
miżuri b’rabta mal-każijiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità li jaffettwaw l-integrità ta’ 
prodotti organiċi impurtati skont ir-
rikonoxximent previst f’dan l-Artikolu jew 
fejn hemm suspett ta' tali każijiet. Tali 
miżuri jistgħu jikkonsistu b’mod 
partikolari fil-verifika tal-integrità tal-
prodotti organiċi qabel ma l-prodotti jiġu 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni u, fejn xieraq, 
is-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni fl-Unjoni ta’ tali 
prodotti bħala organiċi.

Emenda 241

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Għal raġunijiet iġġustifikati u importanti 
ferm ta’ urġenza relatati mal-protezzjoni 
kontra prattiki inġusti jew prattiki li huma 
inkompatibbli mal-prinċipji u r-regoli dwar 
il-produzzjoni organika, il-protezzjoni tal-
fiduċja tal-konsumaturi jew il-protezzjoni 
ta’ kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi, il-
Kummissjoni għandha tadotta 
immedjatament l-atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 37(3) sabiex tieħu l-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 8 ta’ dan l-
Artikolu jew sabiex tiddeċiedi dwar l-
irtirar tar-rikonoxximent tal-awtoritajiet 
tal-kontroll jew tal-korpi tal-kontroll 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

9. Għal raġunijiet iġġustifikati u importanti 
ferm ta’ urġenza relatati mal-protezzjoni 
kontra prattiki inġusti jew prattiki li huma 
inkompatibbli mal-prinċipji u r-regoli dwar 
il-produzzjoni organika, il-protezzjoni tal-
fiduċja tal-konsumaturi jew il-protezzjoni 
ta’ kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi, il-
Kummissjoni għandha tadotta 
immedjatament l-atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 37(3) sabiex tiddeċiedi dwar l-
irtirar tar-rikonoxximent tal-awtoritajiet 
tal-kontroll jew tal-korpi tal-kontroll 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.
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Emenda 242

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika, u 
għandha tipprovdi lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, rapporti ta' status 
regolari rigward in-negozjati kollha li 
għaddejjin dwar dawn il-ftehimiet 
kummerċjali u lista ta' differenzi bejn ir-
regoli ta' produzzjoni u l-miżuri ta' 
kontroll fil-pajjiż terz involut meta 
mqabbla mar-regoli u miżuri li jiġu 
applikati fi ħdan l-Unjoni. Ir-riżultati 
finali tan-negozjati għandhom jiġu 
ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, u għandhom jiġu ppubblikati, 
b'lista fid-dettall tad-differenzi kollha bejn 
ir-regoli ta’ produzzjoni u l-miżuri ta’ 
kontroll applikati fil-pajjiż terz 
ikkonċernat u dawk applikati fl-Unjoni.
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta dwar kif jiġu trattati d-differenzi 
bejn il-pajjiż terz ikkonċernat u l-Unjoni 
Ewropea fir-rigward tar-regoli ta' 
produzzjoni u l-miżuri ta' kontroll.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista 
ta’ dawn id-differenzi bejn id-
dispożizzjonijiet tal-produzzjoni u ta’ 
kontroll li jinsabu fil-ftehimiet 
kummerċjali eżistenti kollha koperti minn 
dan l-Artikolu.

Emenda 243

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pajjiż terz rikonoxxut imsemmi fit-tieni 
inċiż tal-Artikolu 28(1)(b)(ii) huwa pajjiż 
terz li ġie rikonoxxut għall-finijiet tal-

Pajjiż terz rikonoxxut kif imsemmi fil-punt 
(b)(ii) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 28(1) huwa pajjiż terz li ġie 
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ekwivalenza skont l-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru 834/2007, inklużi 
dawk rikonoxxuti skont il-miżuri 
transitorji stipulati fl-Artikolu 40.

rikonoxxut għall-fini tal-ekwivalenza 
skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007.

Emenda 244

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Abbażi ta’ rapporti annwali li għandhom 
jintbagħtu lill-Kummissjoni sal-31 ta’ 
Marzu ta’ kull sena mill-pajjiżi terzi 
msemmija fil-paragrafu 1 rigward l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-miżuri ta’ 
kontroll stabbiliti minnhom, il-
Kummissjoni, megħjuna mill-Istati 
Membri, għandha tiżgura superviżjoni 
xierqa tal-pajjiżi terzi rikonoxxuti billi 
tirrevedi regolarment ir-rikonoxximent 
tagħhom. In-natura tas-superviżjoni 
għandha tiġi stabbilita abbażi ta' 
valutazzjoni tar-riskju ta’ nuqqas ta’ 
konformità.

2. Abbażi ta’ rapporti annwali li għandhom 
jintbagħtu lill-Kummissjoni sal-31 ta’ 
Marzu ta’ kull sena mill-pajjiżi terzi 
msemmija fil-paragrafu 1 rigward l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-miżuri ta' 
kontroll stabbiliti minnhom, u fid-dawl ta' 
kwalunkwe informazzjoni oħra riċevuta, 
il-Kummissjoni, megħjuna mill-Istati 
Membri, għandha tiżgura superviżjoni 
xierqa tal-pajjiżi terzi rikonoxxuti billi kull 
sena twettaq rieżami tar-rikonoxximent 
tagħhom. In-natura tas-superviżjoni 
għandha tiġi stabbilita abbażi ta' 
valutazzjoni tar-riskju ta’ nuqqas ta’ 
konformità, b'kont meħud, b'mod 
partikolari, tal-volum ta' esportazzjonijiet 
lejn l-Unjoni mill-pajjiż terz ikkonċernat, 
ir-riżultati tal-monitoraġġ u l-attivitajiet 
superviżorji mwettqa mill-awtorità 
kompetenti u r-riżultati ta' kontrolli 
preċedenti. Il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta regolarment lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultat 
tar-rieżami tagħha.

Emenda 245

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jiżguraw l-

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
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applikazzjoni ta’ miżuri b’rabta mal-
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità li 
jaffettwaw l-integrità ta’ prodotti organiċi 
impurtati minn pajjiżi terzi msemmija 
f’dan l-Artikolu jew fejn hemm suspett ta' 
tali każijiet. Tali miżuri jistgħu jikkonsistu 
b’mod partikolari fil-verifika tal-integrità 
tal-prodotti organiċi qabel ma l-prodotti 
jiġu kkummerċjalizzati fl-Unjoni u, fejn 
xieraq, is-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni fl-Unjoni ta’ 
tali prodotti bħala organiċi. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija 
fl-Artikolu 37 (2).

Artikolu 36 rigward l-applikazzjoni ta’ 
miżuri u proċeduri komuni għall-
impożizzjoni ta' sanzjonijiet b’rabta mal-
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità, jew 
suspett ta' nuqqas ta' konformità, li 
jaffettwaw l-istatus ta’ prodotti organiċi 
impurtati minn pajjiżi terzi msemmija 
f’dan l-Artikolu. Tali miżuri jistgħu 
jikkonsistu, b’mod partikolari, fil-verifika 
tal-istatus tal-prodotti organiċi qabel ma 
jiġu kkummerċjalizzati fl-Unjoni u, fejn 
xieraq, is-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni tagħhom fl-
Unjoni bħala prodotti organiċi.

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjonijiet għandhom ikunu adottati permezz ta’ atti delegati bil-għan li jiżguraw 
miżuri armonizzati madwar l-UE.

Emenda 246

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament 
xieraq tas-suq uniku u l-kummerċ bejn l-
Istati Membri, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta l-atti ddelegati 
skont l-Artikolu 36 li jistabbilixxu r-regoli 
relatati mal-moviment liberu ta’ prodotti 
organiċi għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu.

imħassar

Emenda 247

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni relatata mas-settur organiku 
u l-kummerċ

Informazzjoni relatata mas-settur organiku
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Emenda 248

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull sena l-Istati Membri għandhom 
jittrażmettu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni neċessarja għall-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

1. Kull sena l-Istati Membri għandhom 
jittrażmettu lill-Kummissjoni d-data 
statistika rilevanti għall-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Dik id-data għandha tiġi 
definita fil-kuntest tal-Programm 
Statistiku Ewropew.

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni mitluba għandha tkun delimitata fl-att bażiku (eż. id-data kummerċjali). 
F'każ li tkun meħtieġa data ġdida u ta' fiduċja mill-operaturi, l-obbligu li din tingħata lill-
Istati Membri għandu jiġi stabbilit fl-att bażiku.

Emenda 249

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti ta’ 
implimentazzjoni fir-rigward tas-sistema li 
għandha tintuża għat-trażmissjoni ta’ 
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
id-dettalji tal-informazzjoni li għandha tiġi 
trażmessa, u sa liema data għandha tiġi 
trażmessa dik l-informazzjoni. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 37 (2).

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-
Artikolu 36 rigward is-sistema li għandha 
tintuża għat-trażmissjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, id-dettalji tal-
informazzjoni li għandha tiġi trażmessa, u 
sa liema data għandha tiġi trażmessa dik l-
informazzjoni.

Emenda 250

Proposta għal regolament
Artikolu 35 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta’ Diċembru 2021, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar id-
disponibbiltà ta’ materjal organiku ta’ 
riproduzzjoni tal-pjanti u l-annimali għal 
skopijiet ta’ tgħammir.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2020, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
abbażi ta’ studju dwar il-prospettivi li 
jinkludi d-data miġbura u analiżi mwettqa 
fl-Istati Membri kollha, u li jittratta 
speċifikament il-punti li ġejjin:
(a) parti analitika dwar l-istat ta' żvilupp 
tal-biedja organika u l-progress li sar 
f'dan ir-rigward:
– l-identifikazzjoni tal-kawżi ta' aċċess 
limitat għall-materjal riproduttiv organiku 
tal-pjanti u tal-annimali kif ukoll tal-input 
organiku b'mod ġenerali fis-suq tal-
Unjoni;
– data speċifika dwar id-disponibilità ta' 
materjal riproduttiv tal-pjanti u għalf 
organiku;
– data speċifika dwar id-disponibilità tal-
annimali għal skopijiet ta' tgħammir;
– id-disponibilità ta' pollam ta’ età żgħira 
u annimali ġenituri għall-produzzjoni tal-
pollam, inklużi kriterji ta’ densità tal-
istokkjar, l-għalf, il-kura tas-saħħa, il-
benesseri tal-annimali u l-ġestjoni tal-
mard; 
– l-għażla ta' speċi u sottospeċi li tirriżulta 
minn differenzi fil-klima, il-ħamrija, l-
altitudni u l-ġeografija;
– is-sitwazzjoni tat-trobbija organika ta' 
ħnieżer u pollam, inklużi kriterji tad-
densità tal-istokkjar, l-għalf, il-kura tas-
saħħa, il-benesseri tal-annimali u l-
ġestjoni tal-mard;
– id-disponibilità fis-suq tal-Unjoni 
ta'organiżmi tal-akkwakultura li 
għadhom qed jikbru;
(b) parti strateġika dwar il-miżuri 
applikati jew meħtieġa biex jittejjeb ir-
rendiment tal-biedja organika u l-qafas 
istituzzjonali tagħha, inklużi:
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– miżuri ta' appoġġ stabbiliti jew li 
għadhom meħtieġa sabiex jingħaqlu l-
lakuni identifikati;
– pjan ta' żvilupp li jinkludi miżuri intiżi 
biex jipprovdu appoġġ għall-operaturi li 
jkunu ħadu impenn li jiżviluppaw 
materjal riproduttiv organiku tal-pjanti 
jew tal-annimali. Miżuri bħal dawn 
jistgħu jinkludu appoġġ għal investiment 
neċessarju minn operaturi privati 
f'faċilitajiet ta' produzzjoni, miżuri ta' 
kontroll tal-kwalità, sistemi ta' 
distribuzzjoni u riċerka u żvilupp għal 
qabel il-kummerċjalizzazzjoni.
2. Fir-rigward tal-valutazzjoni tad-
disponibilità ta' materjal riproduttiv 
organiku tal-pjanti, l-istudju msemmi fil-
paragrafu 1 għandu wkoll jevalwa, għal 
kull suq sekondarju rilevanti, id-diversità 
tal-materjal disponibbli u l-operaturi li 
jipprovduhom, id-domanda attwali għal 
dawn il-materjali u d-domanda prevista 
għall-ħames snin li ġejjin.
Għall-finijiet ta' dan l-istudju, suq 
sekondarju għandu jfisser parti minn 
għalla (definita bħala speċi jew sottospeċi 
botanika, eż. Brassica oleracea) u reġjun, 
fejn ir-reġjun ikkonċernat ma jkunx 
akbar minn Stat Membru. Stat Membru 
għandu jinqasam f'bosta reġjuni li jistgħu 
jkunu meħtieġa f'termini ta' 
kundizzjonijiet ta' tkabbir differenti 
bbażati fuq il-klima, it-tip ta' ħamrija, u l-
altitudni jew il-karatteristiċi tal-użu tal-art 
li jirriżultaw fid-domanda għal materjal 
riproduttiv tal-pjanti li tvarja minn reġjun 
għal ieħor, bil-għan li s-swieq reġjonali 
jitqabblu b'mod ġust u mhux 
diskriminatorju. L-istudju għandu jqis 
ukoll għotjiet għall-proġetti għat-
tgħammir ta' varjetajiet ġodda adatti 
għall-agrikoltura organika, kapital 
parteċipatorju għall-intrapriżi żgħar u 
medji ddedikati għal offerti ta' materjal 
riproduttiv organiku tal-pjanti u sostenn 
għall-kummerċjalizzazzjoni permezz ta' 
websajts immexxija mill-Kummissjoni u l-
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Istati Membri.
3. Jekk ikun xieraq, ir-rapport għandu 
jiġi akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva.
4. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2020, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
preżenza ta' prodotti jew sustanzi mhux 
awtorizzati skont l-Artikolu 19 li jkunu 
instabu fi prodotti organiċi, fosthom dwar 
l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti, l-awtoritajiet ta' 
kontroll u l-korpi ta' kontroll u l-iskambju 
ta' informazzjoni rilevanti dwar ir-
riżultati tal-kontrolli. Ir-rapport għandu 
jkun akkumpanjat, fejn xieraq, minn 
proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi l-livelli 
ta' prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati 
applikabbli għall-prodotti organiċi u s-
sistemi ta' kumpens għall-operaturi għal 
telf b'rabta ma' kontaminazzjoni meta 
jkunu ħadu miżuri xierqa li jistgħu jiġu 
implimentati raġonevolment biex ma 
jkunx hemm riskju ta' kontaminazzjoni.

Emenda 251

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 imħassar
Miżuri tranżizzjonali relatati mal-
konverżjoni għall-biedja organika 

Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni mingħajr 
intoppi mill-qafas ġuridiku l-antik għall-
qafas ġuridiku l-ġdid, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti 
ddelegati skont l-Artikolu 36 li 
jikkonċernaw regoli li jipprevedu deroga 
mill-Artikolu 8(3) b’rabta mal-perjodi ta’ 
konverżjoni għall-bdiewa li jibdew il-
konverżjoni qabel id-dħul fis-seħħ tar-



RR\1077954MT.doc 151/349 PE557.122v02-00

MT

Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tranżitorji inklużi f'dan l-Artikolu m'għadhomx meħtieġa aktar minħabba emendi li 
saru fl-Artikolu 8 dwar il-konverżjoni.

Emenda 252

Proposta għal regolament
Artikolu 39a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39a
Miżuri tranżitorji

1. Fejn meħtieġ, għandhom jiġu adottati 
miżuri biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mir-
regoli stabbiliti mir-Regolament (KE) 
Nru 834/2007 għal dan ir-Regolament 
f'konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 37(2).
2. Miżuri tranżitorji li jistgħu jiġu 
applikati meta d-dispożizzjonijiet il-ġodda 
jiġu adottati fir-regolamenti li jmiss:
(a) Meta dan ikun iġġustifikat skont ċerti 
kundizzjonijiet, l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw perjodu tranżitorju meta jiġu 
introdotti dispożizzjonijiet ġodda tal-UE;
(b) Il-kundizzjonijiet jiġu deċiżi permezz 
ta' atti delegati fir-Regolamenti tal-UE 
dwar il-biedja organika;
(c) Il-kundizzjonijiet għandhom iħarsu 
lill-operaturi mir-riskji tad-distorsjoni fis-
suq u jevitaw konfużjoni dwar l-identità 
jew il-profil tal-prodotti organiċi fost il-
konsumaturi.
3. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom 
ikunu:
- L-Istat Membru jrid juri li l-produzzjoni 
tant hija żgħira li l-esportazzjoni mhijiex 
rilevanti.
- L-Istat Membru jrid juri li l-produzzjoni 
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nazzjonali tiegħu tant hija żgħira li ma 
jistax jikkompeti mal-prodotti impurtati 
tal-istess kategorija.
4. Bil-għan li tiġi ggarantita trasparenza 
sħiħa, Stat Membru li japplika perijodu 
tranżitorju skont dan l-Artikolu għandu 
jinnotifika u jibgħat ġustifikazzjoni 
rilevanti lill-Kummissjoni u lil Stati 
Membri oħra;
5. Stat Membru jista’ japplika perijodu 
tranżitorju biss għal massimu ta’ 2-5 snin.

Emenda 253

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40 imħassar
Miżuri tranżizzjonali relatati mal-oriġini 

tal-materjal riproduttiv tal-pjanti, tal-
annimali għat-tnissil u tal-istokkijiet 

żgħażagħ ta' annimali tal-akkwakultura
Sabiex tiġi żgurata transizzjoni bla intoppi 
bejn ir-regoli dwar l-oriġini organika tal-
materjal riproduttiv tal-pjanti stipulati fl-
Artikolu 12(1)(i) tar-Regolament (KE) 
Nru 834/2007 u dwar l-annimali għat-
tnissil stipulati fl-Artikolu 14(1)(a)(ii) ta’ 
dak ir-Regolament u dwar l-istokkijiet 
żgħażagħ ta' annimali tal-akkwkultura 
stipulati fl-Artikolu 15(1)(a)(ii) ta' dak ir-
Regolament u l-eċċezzjoni għar-regoli 
dwar il-produzzjoni li l-Kummissjoni 
adottat skont l-Artikolu 22 tar-
Regolament (KE) Nru 834/2007, u r-
regoli l-ġodda dwar il-produzzjoni għal 
pjanti u l-prodotti tal-pjanti u l-bhejjem u 
l-alki u l-annimali tal-akkwakultura 
stipulati fl-Artikoli 10(1) u 11(1), 
rispettivament, ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta l-atti ddelegati skont l-Artikolu 
36 li jipprevedu eċċezzjonijiet meta l-għoti 
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ta’ eċċezzjonijiet jitqies li huwa meħtieġ 
sabiex jiġi żgurat aċċess għal materjal 
riproduttiv tal-pjanti u għal annimali 
ħajjin għal skopijiet ta’ tnissil u stokkijiet 
żgħażagħ ta' annimali tal-akkwakultura li 
jistgħu jintużaw fil-produzzjoni organika. 
L-atti ddelegati adottati skont dan l-
Artikolu għandhom jieqfu japplikaw fil-
31 ta’ Diċembru 2021.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tranżitorji inklużi f'dan l-Artikolu m'għadhomx meħtieġa aktar minħabba t-test il-
ġdid li ġie inkluż fl-Artikoli 10 u 11 u d-dispoiżizzjonijiet il-ġodda inklużi fl-Annessi rilevanti.

Emenda 254

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Ġustifikazzjoni

Kontrolli koperti mill-Artikolu 23a ġdid.

Emenda 255

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ħmira użata bħala ikel jew għalf, imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà hija koperta mill-Artikolu 1.

Emenda 256

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– birra, imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 257

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– estratti, essenzi u konċentrati tal-kafè, 
tat-te jew tal-matè u preparazzjonijiet 
b’bażi ta’ dawn il-prodotti jew b’bażi ta’ 
kafè, te u matè; ċikwejra inkaljata u 
sostituti oħra tal-kafè inkaljati, u estratti, 
essenzi u konċentrati minnhom,

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 258

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– nektars tal-frott, imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 259

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– pejst, butir, xaħam, żejt u trab tal-
kawkaw; ċikkulata, u preparazzjonijiet 
oħra tal-ikel li fihom il-kawkaw,

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 260

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ħelu magħmul biz-zokkor, imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 261

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– preparazzjonijiet ta’ ċereali, dqiq, lamtu 
jew ħalib; prodotti tal-koki tal-għaġina,

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 262

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– sopop, imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 263

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– zlazi, imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 264

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ikliet imsajrin lesti, imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 265

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ġelat, imħassar
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Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 266

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jogurt b'togħmiet miżjudin, jogurt bil-
frott, il-ġewż jew il-kawkaw miżjuda 
miegħu,

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 267

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– melħ tal-baħar, – melħ,

Emenda 268

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ġomma u reżina naturali, – gomma naturali,

Ġustifikazzjoni

Ir-reżina diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 269

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 15a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– sufra naturali, mhux mgħaqqda u 
mingħajr aġenti li jgħaqqdu,

Emenda 270

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– xarbiet alkoħoliċi, sakemm l-alkoħol 
etiliku li jkun intuża fil-produzzjoni 
tagħhom ikun esklużivament ta' oriġini 
agrikola.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din diġà koperta mid-definizzjoni tal-ikel.

Emenda 271

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– prodotti tal-inbid aromatizzat kif definiti 
fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
 251/20141a.
______________________
1a Regolament (UE) Nru 251/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 
ta’ Frar 2014 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1601/91, (ĠU L 84, 
20.3.2014, p. 14).
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Ġustifikazzjoni

Il-prodotti tal-inbid aromatizzat jinkisbu minn prodotti tas-settur tal-inbid li, skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti, għandhom ikunu preżenti fil-prodott lest f'proporzjon ta' inqas 
minn 75 % għal inbejjed aromatizzati u 50 % għal xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat u 
cocktails ta' prodotti tal-inbid aromatizzat. Peress li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament 
organiku ġie estiż sabiex ikopri prodotti agrikoli pproċessati, il-prodotti tal-inbid aromatizzat 
għandhom jiġu inklużi.

Emenda 272

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 19b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– qoton mhux mimxut jew imqardex,

Ġustifikazzjoni

Dawn il-prodotti li joriġinaw mill-agrikoltura għandhom jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament.

Emenda 273

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 19c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– suf mhux mimxut jew imqardex,

Ġustifikazzjoni

Dawn il-prodotti li joriġinaw mill-agrikoltura għandhom jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament.

Emenda 274

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 19d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ġlud mhux maħdumin u ġlud mhux 
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ipproċessati,

Ġustifikazzjoni

Dawn il-prodotti li joriġinaw mill-agrikoltura għandhom jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament. 

Emenda 275

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 19e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– materja prima veġetali għal prodotti 
mediċinali erbali tradizzjonali.

Emenda 276

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. Il-produzzjoni idroponika, li hija 
metodu ta' tkabbir tal-pjanti bl-għeruq 
tagħhom f'soluzzjoni ta' nutrijenti 
waħedha, jew f'midjum inert li tinżied 
miegħu soluzzjoni ta' nutrijenti, hija 
pprojbita.

1.1. Il-produzzjoni idroponika hija 
pprojbita.

1.1.a Permezz ta’ deroga minn punt 1.1, 
it-tkabbir ta' pjanti fil-qsari bħala 
eċċezzjoni għall-produzzjoni tal-pjanti fil-
ħamrija kif definit fil-punt (e)(ii) tal-
Artikolu 4 għandu jkun permess biss għal 
żerriegħa jew għall-produzzjoni ta’ pjanti 
ornamentali u aromatiċi jekk il-pjanti 
ornamentali u aromatiċi kkontċernati 
jinbiegħu fil-qsari lill-konsumatur aħħari.
Għandhom jintużaw biss taħlitiet ta’ 
ħamrija u/jew materjali li jtejbu l-ħamrija 
li huma approvati għall-użu fil-biedja 
organika.
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Emenda 277

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.3.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.1a. Għall-konverżjoni ta' għelejjel 
perenni, li jeħtieġu perijodu ta' 
kultivazzjoni ta' mill-inqas tliet snin, 
jistgħu jkunu involuti l-varjetajiet li ma 
jistgħux jiġu differenzjati faċilment 
sakemm il-produzzjoni kkonċernata tkun 
tagħmel parti minn pjan ta' konverżjoni u 
l-konverżjoni għall-produzzjoni organika 
tal-aħħar parti taż-żona kkonċernata 
tibda fl-iqsar żmien possibbli u, fi 
kwalunkwe każ, ma taqbiżx tul ta’ żmien 
ta’ ħames snin.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tiġi inkluża f’dan l-Anness biex tieħu kont tal-karatteristiċi 
speċifiċi tal- għelejjel perenni.

Emenda 278

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.3. Fil-każ ta' trattament bi prodott li ma 
jkunx awtorizzat għall-produzzjoni 
organika, l-awtorità kompetenti tkun 
teħtieġ perijodu ta' konverżjoni ġdid, 
b'konformità mal-punt 1.3.1.

1.3.3. Fil-każ ta' trattament bi prodott li ma 
jkunx awtorizzat għall-produzzjoni 
organika, l-awtorità kompetenti tkun 
teħtieġ perijodu ta' konverżjoni ġdid għall-
partijiet ittrattati tal-irqajja' ta’ art, 
b'konformità mal-punt 1.3.1.

Emenda 279

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.3.3 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-perijodu jista' jitqassar fiż-żewġ 
każijiet li ġejjin:

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jiddeċiedu li dak il-perijodu jista' jitqassar 
fil-każijiet li ġejjin:

Emenda 280

Proposta għal regolament
Anness II - Parti I - punt 1.3.3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-trattament bi prodott li ma jkunx 
awtorizzat għall-produzzjoni organika 
bħala parti minn miżura obbligatorja ta' 
kontroll ta' pesti jew ħaxix ħażin, fosthom 
organiżmi li jeħtieġu kwarantina jew 
speċijiet invażivi, imposta mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru;

(a) l-irqajja’ ta' art ittrattati bi prodott li 
ma jkunx awtorizzat għall-produzzjoni 
organika bħala parti minn miżura 
obbligatorja ta' kontroll ta' pesti jew ħaxix 
ħażin, fosthom organiżmi li jeħtieġu 
kwarantina jew speċijiet invażivi, imposta 
mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru;

Emenda 281

Proposta għal regolament
Anness II - Parti I - punt 1.3.3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) trattament bi prodott mhux awtorizzat 
għal produzzjoni organika bħala parti minn 
testijiet xjentifiċi approvati mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru.

(b) l-irqajja’ ta’ art ittratti bi prodott mhux 
awtorizzat għal produzzjoni organika bħala 
parti minn testijiet xjentifiċi approvati mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

Emenda 282

Proposta għal regolament
Anness II - Parti I - punt 1.3.3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għelejjel li jinħasdu wara t-trattament 
ma jistgħux jinbiegħu bħala prodotti 
organiċi.

(b) l-għelejjel li jinħasdu wara t-trattament 
ma jistgħux jinbiegħu bħala prodotti fil-
fażi ta' konverżjoni jew metodi ta' 
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produzzjoni organika.

Emenda 283

Proposta għal regolament
Anness II - Parti I - punt 1.3.4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni dwar kwalunkwe deċiżjoni 
meħuda minnhom li tistabbilixxi miżuri 
obbligatorji;

Emenda 284

Proposta għal regolament
Anness II - Parti I - punt 1.3.4 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ trattament bi prodott li ma 
jkunx awtorizzat għall-produzzjoni 
organika, id-dispożizzjonijiet tal-punt 
1.3.5.2 m’għandhomx japplikaw.

Emenda 285

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.3.5.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.5.2 Minkejja l-punt 1.3.5.1., il-perjodu 
tal-konverżjoni jista' jitnaqqas għal sena 
fil-mergħat u fl-ispazji fil-miftuħ użati 
minn speċijiet mhux erbivori.

1.3.5.2 Minkejja l-punt 1.3.5.1., il-perjodu 
tal-konverżjoni jista' jitnaqqas għal sena 
fil-mergħat u fl-ispazji fil-miftuħ użati 
minn speċijiet mhux erbivori. Dan il-
perjodu jista' jitnaqqas għal sitt xhur 
meta l-art ikkonċernata ma tkunx irċeviet 
trattamenti bi prodotti mhux awtorizzati 
għall-produzzjoni organika tul is-sena 
preċedenti.
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Emenda 286

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.4.1 sa 1.4.1b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.1. Għall-produzzjoni ta' pjanti u 
prodotti tal-pjanti, għandu jintuża biss 
materjal riproduttiv tal-pjanti li jkun 
prodott b'mod organiku. Għaldaqstant, il-
pjanta li tkun maħsuba għall-produzzjoni 
ta’ materjal riproduttiv tal-pjanti, u fejn hu 
rilevanti, il-pjanta omm tkun ġiet prodotta 
b’konformità ma’ dan ir-Regolament għal 
mill-inqas ġenerazzjoni waħda, jew, fil-każ 
tal-għelejjel perenni, għal mill-inqas 
ġenerazzjoni waħda tul żewġ staġuni ta’ 
trobbija.

1.4.1. Għall-produzzjoni ta' pjanti u 
prodotti tal-pjanti, għandu jintuża biss 
materjal riproduttiv tal-pjanti li jkun 
prodott b'mod organiku. Kif imsemmi fl-
Artikolu 10(2), bażi tad-data għandha 
telenka l-pjanta korrispondenti maħsuba 
għall-produzzjoni ta’ materjal riproduttiv 
tal-pjanti, u fejn hu rilevanti, il-pjanta omm 
tkun ġiet prodotta b’konformità ma’ dan ir-
Regolament għal mill-inqas ġenerazzjoni 
waħda, jew, fil-każ tal-għelejjel perenni, 
tul żewġ staġuni ta’ tkabbir.

Il-materjal riproduttiv tal-pjanti li ġej 
minn unità ta’ produzzjoni matul it-tieni 
sena ta’ konverżjoni li titmexxa 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament jista’ 
jintuża għall-produzzjoni ta’ pjanti 
organiċi u ta’ prodotti organiċi tal-pjanti.
L-operaturi jistgħu, bil-għan li jrawwmu 
r-riżorsi ġenetiċi adattati għall-
kundizzjonijiet speċjali tal-produzzjoni 
organika, jużaw varjetajiet ta’ għelejjel 
tradizzjonali miksuba mir-razzett tagħhom 
stess.
1.4.1a. Varjetajiet imrobbija għandhom 
jintużaw skont ir-regoli għat-tgħammir 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, ħlief fil-każ 
li ma jkunx disponibbli materjal 
riproduttiv tal-pjanti.
Il-materjal riproduttiv tal-pjanti magħżul 
għall-kapaċità tiegħu li jissodisfa l-
ħtiġijiet u l-għanijiet speċifiċi tal-biedja 
organika għandu jintuża dejjem aktar u 
jista’ jinkludi razez jew varjetajiet lokali 
tal-popolazzjoni jew varjetajiet imdakkra 
b’mod miftuħ, jiġifieri materjal mhux 
miksub permezz ta’ dakkir ikkontrollat 
jew permezz ta’ ibridizzazzjoni ta’ linji tal-
istess demm.
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1.4.1b. Għall-produzzjoni ta’ varjetajiet 
imrobbija b’mod organiku, il-varjetajiet 
ikkonċernati għandhom jitrabbew u 
jintgħażlu f’kundizzjonijiet organiċi li 
jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. Il-prattiki kollha ta’ 
multiplikazzjoni, ħlief il-kultura meristem, 
għandhom ikunu soġġetti għal ġestjoni 
organika ċċertifikata. 

Emenda 287

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.4.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.2. L-użu ta' materjal riproduttiv tal-
pjanti li ma jkunx riżultat ta' produzzjoni 
organika.

1.4.2. L-użu ta' materjal ta' żrieragħ jew 
materjal ta’ propagazzjoni veġetattiva li 
ma jkunux riżultat ta' produzzjoni organika

Il-materjal riproduttiv tal-pjanti li ma 
jkunx riżultat ta' produzzjoni organika 
jista' jintuża biss meta jkun ġej minn 
unità tal-produzzjoni fi stat ta' 
konverżjoni għall-produzzjoni organika, 
jew, fejn ikun ġustifikat għall-użu fir-
riċerka, għall-ittestjar waqt provi fuq il-
post fuq skala żgħira, jew bil-għan li jiġu 
kkonservati riżorsi ġenetiċi bil-qbil tal-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

1.4.2.1. Bil-għan li jiġi żgurat aċċess għal 
materjal ta’ żrieragħ u materjal ta’ 
propagazzjoni veġetattiva fejn mhumiex 
disponibbli tali inputs organiċi, l-Istati 
Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu ta’ 
żerriegħa mhux organika jew ta’ materjal 
ta’ propagazzjoni veġetattiva. F’dak il-
każ, għandhom japplikaw punti 1.4.2.2 sa 
1.4.2.8.
1.4.2.2. Iż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ 
mhux organiċi jistgħu jintużaw dejjem 
jekk iż-żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ 
ma jkunux ittrattati bi prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti li mhumiex fost 
dawk awtorizzati għat-trattament taż-
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żerriegħa skont l-Artikolu 19(1) ta' dan ir-
Regolament, dejjem jekk ma jkunx 
preskritt trattament kimiku skont id-
Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE1a għal 
skopijiet fitosanitarji mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-varjetajiet kollha ta’ speċi 
partikolari fiż-żona fejn ikunu ser 
jintużaw iż-żerriegħa jew il-patata taż-
żrigħ.
1.4.2.3. L-Istati Membri jistgħu 
jiddelegaw ir-responsabilità biex tingħata 
l-awtorizzazzjoni msemmija fil-punt 
1.4.2.1 lil amministrazzjonijiet pubbliċi 
oħrajn jew lill-awtoritajiet jew il-korpi ta’ 
kontroll imsemmija fil-punti (33) u (34) 
tal-Artikolu 3.
1.4.2.4. L-awtorizzazzjoni għall-użu taż-
żerriegħa jew il-patata taż-żrigħ li ma 
jkunux inkisbu permezz ta’ metodi ta’ 
produzzjoni organika tista’ tiġi konċessa 
biss fil-każijiet li ġejjin:
(a) meta ebda varjetà tal-ispeċi li l-utent 
jixtieq jikseb ma tkun elenkata fil-bażi 
tad-data msemmija fl-Artikolu 10;
(b) meta ebda fornitur, li jfisser operatur 
li jbigħ materjal ta’ żrieragħ jew materjal 
ta’ propagazzjoni veġetattiva jew pjanti lil 
operaturi oħra, ma jkun f’pożizzjoni li 
jikkunsinna l-materjal ta’ żerriegħa jew 
il-materjal ta’ propagazzjoni veġetattiva 
jew pjanti qabel iż-żrigħ jew it-tħawwil, 
meta l-utent ikun ordnahom fi żmien 
xieraq;
(c) meta l-varjetà li l-utent jixtieq jikseb 
ma tkunx elenkata fil-bażi tad-data 
msemmija fl-Artikolu 10, u l-utent ikun 
jista’ juri li mhi adatta ebda waħda mill-
alternattivi tal-istess speċijiet elenkati u, 
għaldaqstant, l-awtorizzazzjoni hija 
sinifikanti għall-produzzjoni tiegħu;
1.4.2.5. L-awtorizzazzjoni għandha 
tingħata qabel ma jseħħ iż-żrigħ.
1.4.2.6. L-awtorizzazzjoni tista’ tingħata 
biss b’mod individwali għal staġun wieħed 
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u l-awtorità jew il-korp responsabbli 
għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet 
għandhom jelenkaw il-kwantitajiet ta’ 
materjal ta' żrieragħ jew materjal ta’ 
propagazzjoni veġetattiva jew pjanti 
awtorizzati.
1.4.2.7. L-awtorizzazzjoni tista’ tingħata 
biss f’perjodi li fihom tiġi aġġornata, fuq 
bażi annwali u minn kull Stat Membru, il-
bażi tad-data msemmija fl-Artikolu 10.
1.4.2.8. Bil-għan li jitjieb l-użu ta’ 
żrieragħ organiċi fi ħdan l-Unjoni, kull 
Stat Membru għandu jippubblika, fil-bażi 
tad-data msemmija fl-Artikolu 10a, lista 
nazzjonali ta’ materjal ta’ żrieragħ u ta’ 
materjal ta’ propagazzjoni veġetattiva u 
pjanti li jistgħu jintużaw biss f’għamla 
organika. Din il-lista trid tispeċifika 
speċijiet u sottospeċijiet li għalihom ikun 
stabbilit li l-materjal ta' żrieragħ u 
materjal ta’ propagazzjoni veġetattiva jew 
pjanti miksuba minn produzzjoni 
organika mhumiex disponibbli fi 
kwantitajiet suffiċjenti u, għaldaqstant, 
għandhom jintużaw biss f’għamla 
organika.
__________________
1a  Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-
8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi 
kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità 
ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-prodotti tal-
pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-
Komunità  (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.)

Emenda 288

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 1.5.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.2. L-attività ta' fertilità u dik bijoloġika 
tal-ħamrija għandha tinżamm u tiżdied 
permezz ta' newba pluriennali tal-għelejjel 
li tinkludi legumi u għelejjel ħodor oħrajn 

1.5.2. L-attività ta' fertilità u dik bijoloġika 
tal-ħamrija għandha tinżamm u tiżdied 
permezz tal-użu tal-inġinerija tal-ħamrija, 
b'newba pluriennali tal-għelejjel li tinkludi 
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użati biex idemmlu, u bl-applikazzjoni tad-
demel tal-bhejjem jew materjal organiku, 
it-tnejn preferibbilment ikkompostjati, 
minn produzzjoni organika.

l-għelejjel leguminużi mandatorji bħala 
għelejjel ewlenin jew ta' koperta għan-
newba tal-għelejjel u għelejjel ħodor 
oħrajn użati biex idemmlu, u bl-
applikazzjoni tad-demel tal-bhejjem jew 
materjal organiku, it-tnejn preferibbilment 
ikkompostjati, minn produzzjoni organika.

Emenda 289

Proposta għal regolament
Anness II – parti I – punt 1.5.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.4 L-ammont totali ta’ demel tal-
bhejjem, kif iddefinit fid-Direttiva tal-
Kunsill 91/676/KEE67, applikat fl-azjenda 
agrikola, ma għandux jaqbeż il-170 kg ta’ 
nitroġenu għal kull ettaru taż-żona agrikola 
użata, fis-sena. Dan il-limitu għandu 
japplika biss għall-użu ta' demel tal-
irziezet, demel tal-irziezet imnixxef u 
demel tat-tjur diżidrati, ħmieġ ikkompostjat 
tal-annimali, inkluż id-demel tat-tjur, id-
demel tal-irziezet ikkompostjat u l-
eskrementi likwidi tal-annimali.

1.5.4 L-ammont totali ta’ demel tal-
bhejjem, kif iddefinit fid-Direttiva tal-
Kunsill 91/676/KEE67, applikat fir-roqgħa, 
m’għandux jaqbeż il-170 kg ta’ nitroġenu 
għal kull ettaru taż-żona agrikola użata, fis-
sena. Dan il-limitu għandu japplika biss 
għall-użu ta' demel tal-irziezet, demel tal-
irziezet imnixxef u demel tat-tjur diżidrati, 
ħmieġ ikkompostjat tal-annimali, inkluż id-
demel tat-tjur, id-demel tal-irziezet 
ikkompostjat u l-eskrementi likwidi tal-
annimali. L-ammont totali ta’ demel mill-
bhejjem applikat fil-produzzjoni tal-biedja 
kummerċjali taħt kenn m’għandux jaqbeż 
il- 240 kg ta’ nitroġenu għal kull ettaru 
fis-sena fiż-żona kollha li tinsab taħt 
kenn.

__________________ __________________
67 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-
12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni 
ta’ l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-
nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 
31.12.1991, p.1).

67 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-
12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni 
ta’ l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-
nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 
31.12.1991, p.1).

Emenda 290

Proposta għal regolament
Anness II – parti I – punt 1.5.6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.6. Jistgħu jintużaw preparati xierqa ta' 
mikroorganiżmi biex itejbu l-kundizzjoni 
ġenerali tal-art jew iżidu n-nutrijenti fl-art 
jew fl-għelejjel.

1.5.6. Jistgħu jintużaw preparati xierqa ta' 
mikroorganiżmi u biochar biex tittejjeb il-
kundizzjoni ġenerali tal-art jew jiżdiedu n-
nutrijenti fl-art jew fl-għelejjel.

Ġustifikazzjoni

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo 
strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase 
rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), 
brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno 
porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in 
strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, 
predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno 
pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v 
tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim 
uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, 
kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa 
imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo 
treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Emenda 291

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.5.8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.8a. L-użu ta' preparati bijodinamiċi 
għandu jkun permess.

Emenda 292

Proposta għal regolament
Anness II – parti I – punt 1.5.8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.8b. L-użu tal-ferti-irrigazzjoni huwa 
pprojbit.



PE557.122v02-00 170/349 RR\1077954MT.doc

MT

Emenda 293

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.6.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.1. Il-prevenzjoni tal-ħsara li jikkawżaw 
il-pesti u l-ħaxix ħażin ser tkun ibbażata 
primarjament fuq il-protezzjoni permezz 
ta':

1.6.1. Il-prevenzjoni tal-ħsara li jikkawżaw 
il-pesti, il-ħaxix ħażin u l-mard ser tkun 
ibbażata primarjament fuq il-protezzjoni 
permezz ta':

Emenda 294

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.6.1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– proċessi termali bħas-solarizzazzjoni u t-
trattament tal-wiċċ tal-ħamrija bil-fwar (sa 
fond massimu ta' 10 cm).

– proċessi termali bħas-solarizzazzjoni u, 
esklużivament għall-għelejjel protetti, it-
trattament tal-wiċċ tal-ħamrija bil-fwar.

Ġustifikazzjoni

It-trattament bil-fwar għandu jkun permess biss f’għelejjel protetti. Fond ta’ 10 ċm huwa 
diffiċli ħafna biex jiġi kkontrollat u, għaldaqstant, il-formulazzjoni “tal-wiċċ tal-ħamrija” 
hija biżżejjed.

Emenda 295

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.6.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.2. Fejn il-pjanti ma jkunux jistgħu jiġu 
protetti b'mod adegwat mill-pesti bil-
miżuri previsti fil-punt 1.6.1., jew f'każ ta' 
periklu stabbilit għall-għelejjel, jistgħu 
jintużaw biss prodotti awtorizzati għall-użu 
fil-produzzjoni organika skont l-
Artikolu 19, u dawn biss kemm ikun hemm 
bżonn.

1.6.2. Fejn il-pjanti ma jkunux jistgħu jiġu 
protetti b'mod adegwat mill-pesti, il-ħaxix 
ħażin u l-mard bil-miżuri previsti fil-
punt 1.6.1., jew f'każ ta' periklu stabbilit 
għall-għelejjel, jistgħu jintużaw biss 
prodotti awtorizzati għall-użu fil-
produzzjoni organika skont l-Artikolu 19, u 
dawn biss kemm ikun hemm bżonn. L-
operaturi għandhom iżommu 
dokumentazzjoni li turi l-ħtieġa għall-użu 
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ta’ tali prodotti.

Emenda 296

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.6.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.3. In-nases u d-distributuri awtomatiċi 
ta' prodotti mhux feromoni, għandhom 
iżommu s-sustanzi milli jiġu rilaxxati fl-
ambjent u jipprevjenu l-kuntatt bejn is-
sustanzi u l-għelejjel li jkunu qegħdin jiġu 
kkultivati. In-nases għandhom jinġabru 
wara li jintużaw u jintremew b'mod sigur.

1.6.3. B'rabta ma' prodotti użati fin-nases 
u d-distributuri awtomatiċi ta' prodotti 
mhux feromoni, in-nases u/jew id-
distributuri awtomatiċi għandhom iżommu 
s-sustanzi milli jiġu rilaxxati fl-ambjent u 
għandhom jipprevjenu l-kuntatt bejn is-
sustanzi u l-għelejjel li jkunu qegħdin jiġu 
kkultivati. In-nases kollha, inklużi in-
nases feromoni għandhom jinġabru wara li 
jintużaw u jintremew b’mod sigur.

Emenda 297

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rigward it-tindif u d-diżinfezzjoni, 
għandhom jintużaw biss il-prodotti għat-
tindif u d-diżinfezzjoni fil-produzzjoni tal-
pjanti awtorizzati għall-użu fil-produzzjoni 
organika skont l-Artikolu 19.

Għat-tindif u d-diżinfezzjoni, il-prodotti 
għandhom jintużaw fil-produzzjoni tal-
pjanti biss jekk huma awtorizzati għall-użu 
fil-produzzjoni organika skont l-
Artikolu 19.

Emenda 298

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 2.2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi għandhom iżommu 
dokumentazzjoni dwar l-irqajja’ ta’ art 
kkonċernati u dwar l-ammont tal-ħsad.
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Emenda 299

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. Fejn il-bidwi li jrabbi l-bhejjem ma 
għandux art agrikola x'jieħu ħsieb, u ma 
għandux ftehim ta' kooperazzjoni bil-
miktub ma' bidwi ieħor, it-trobbija ta' 
bhejjem mingħajr art għandha tkun 
ipprojbita.

1.1. It-trobbija tal-bhejjem mingħajr l-art, 
fejn l-operatur tal-bhejjem m’għandux art 
agrikola u/jew ma jkunx ikkonkluda 
ftehim ta' kooperazzjoni bil-miktub ma' 
operatur ieħor skont l-Anness II, il-Parti I, 
il-punt 1.5.4., għandha tkun pprojbita bl-
eċċezzjoni tat-trobbija tan-naħal.

Emenda 300

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.1. Il-perjodu ta' konverżjoni għandu 
jibda mill-aktar fis meta l-bidwi jkun 
innotifika l-attività tiegħu lill-awtoritajiet 
kompetenti u ssoġġetta l-azjenda tiegħu 
għas-sistema ta' kontroll skont dan ir-
Regolament.

1.2.1. Il-perjodu ta' konverżjoni għandu 
jibda mill-aktar fis meta l-bidwi jew l-
operatur ikun innotifika l-attività tiegħu 
lill-awtoritajiet kompetenti u ssoġġetta l-
azjenda tiegħu għas-sistema ta' kontroll 
skont dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

eż. għall-operaturi involuti fil-produzzjoni tal-akkwakultura

Emenda 301

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.2. Il-perjodi ta' konverżjoni speċifiċi 
għat-tip ta' trobbija tal-annimali qegħdin 
stabbiliti fil-punt 2.

1.2.2. Fil-każ ta' konverżjoni mhux 
simultanja tal-mergħa/art użata għall-
għalf tal-annimali u l-annimali, 
għandhom jiġu applikati l-perjodi 
speċifiċi għat-tip ta' trobbija tal-annimali 
stabbiliti fil-punt 2.
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Emenda 302

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.2.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.4. L-annimali u l-prodotti tal-annimali 
jistgħu jitqiesu li huma organiċi fit-tmiem 
tal-perijodu ta' konverżjoni jekk ikun 
hemm konverżjoni simultanja tal-unità 
tal-produzzjoni kollha, u dan jinkludi l-
bhejjem, il-mergħat, u kull art li tintuża 
għat-tagħlif tal-annimali.

1.2.4. Il-perjodu ta' konverżjoni totali 
kkombinat kemm għall-annimali eżistenti 
u l-frieħ tagħhom, kif ukoll għall-mergħat 
u/jew kwalunkwe art użata għall-għalf 
għall-annimali, jista' jitnaqqas għal 
24 xahar, jekk l-annimali jkunu magħlufa 
l-aktar bi prodotti mill-unità ta' 
produzzjoni fil-fażi ta’ konverżjoni.

Ġustifikazzjoni

It-test ġej mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 eżistenti.

Emenda 303

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.1. Il-bhejjem organiċi għandhom 
jitwieldu u jitrabbew f'azjendi agrikoli 
organiċi.

1.3.1. Il-bhejjem organiċi għandhom 
jitwieldu jew jitfaqqsu u jitrabbew f'azjendi 
agrikoli organiċi.

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet previsti 
mill-Artikolu 11(1), meta merħla tkun 
ikkostitwita għall-ewwel darba, imġedda 
jew ikkostitwita mill-ġdid, u pollam 
imkabbar b'mod organiku ma jkunx 
disponibbli f'għadd suffiċjenti u 
b’awtorizzazzjoni minn qabel mill-
awtoritajiet kompetenti, jista’ jiddaħħal 
pollam, imrobbi b'mod mhux organiku, 
f'unità tat-tjur ta' produzzjoni organika, 
dment li l-għewietaq għall-produzzjoni ta' 
bajd u tjur għall-produzzjoni tal-laħam 
ikollhom anqas minn tliet ijiem.
Bhejjem u prodotti bħal dawn derivati 
minnha jistgħu jitqiesu bħala organiċi 
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dment li l-perjodu ta’ konverżjoni 
speċifikat f’punt 2.4.1 ta’ Parti II ta’ dan 
l-Anness jiġi rrispettat.

Emenda 304

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.3.3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għażla tar-razez għandha tkun xierqa 
u tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' 
kwalunkwe tbatija u biex tkun evitata l-
ħtieġa għall-mutilazzjoni tal-annimali.

(d) l-għażla tar-razez għandha tkun xierqa 
sabiex jiġi żgurat standard għoli ta’ 
trattament tal-annimali u għandha 
tikkontribwixxi wkoll għall-prevenzjoni ta' 
kwalunkwe tbatija u biex tkun evitata l-
ħtieġa ta' mutilazzjoni tal-annimali.

Ġustifikazzjoni

Kliem aktar ċar meħud mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 eżistenti.

Emenda 305

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.3.4 sa 1.3.4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.4. Fl-għażla tal-insla jew razez, 
għandha titqies il-kapaċità tal-annimali li 
jadattaw għall-kundizzjonijiet lokali, 
mingħajr ħsara għat-trattament xieraq 
tagħhom, għall-vitalità tagħhom u għar-
reżistenza tagħhom għall-mard. Barra minn 
hekk, għandhom jintgħażlu insla jew razez 
ta' annimali biex jiġi evitat mard speċifiku 
jew problemi tas-saħħa assoċjati ma' xi 
insla jew razez li jintużaw fil-produzzjoni 
intensiva, bħas-sindrome tal-istress tal-
qżieqeż, is-Sindrome PSE (laħam pallidu, 
artab, inixxi), mewt f'daqqa, abort 
spontanju u twelid diffiċli li jkun jeħtieġ 
operazzjoni ċesarja. Għandha tingħata 
preferenza lil insla u razez indiġeni.

1.3.4. Fl-għażla tal-insla jew razez, 
għandha titqies il-kapaċità tal-annimali li 
jadattaw għall-kundizzjonijiet lokali, 
mingħajr ħsara għat-trattament xieraq 
tagħhom, għall-vitalità tagħhom u għar-
reżistenza tagħhom għall-mard. Barra minn 
hekk, għandhom jintgħażlu insla jew razez 
ta' annimali biex jiġi evitat mard speċifiku 
jew problemi tas-saħħa assoċjati ma' xi 
insla jew razez li jintużaw fil-produzzjoni 
intensiva, bħas-sindrome tal-istress tal-
qżieqeż, is-Sindrome PSE (laħam pallidu, 
artab, inixxi), mewt f'daqqa, abort 
spontanju u twelid diffiċli li jkun jeħtieġ 
operazzjoni ċesarja. Għandha tingħata 
preferenza lil insla u razez indiġeni.
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Għandha titħeġġeġ il-preservazzjoni ta’ 
razez rari u/jew razez lokali fil-periklu ta’ 
estinzjoni.
1.3.4a. Ir-rati medji ta' tkabbir u 
produzzjoni għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 11(2) għal kull annimal għat-
tismin, inklużi l-brojlers u d-dundjani. L-
indikaturi għandhom jintużaw fejn jixraq 
biex jiġu vvalutati u affermati s-saħħa u l-
adegwatezza tar-razez fil-biedja organika. 
Dawn l-indikaturi għandhom jinkludu 
rati medji ta' tkabbir għal kull razza u rati 
medji tal-produzzjoni tar-razez kollha li 
jipproduċu bajd u ħalib li huma 
kompatibbli mar-regoli għat-tul taż-żmien 
tal-biedja għal kull speċi (jiġifieri l-ġranet 
sa ma jsir it-tbiċċir tal-pollam).
1.3.4b. L-informazzjoni dwar ir-razez 
użati fil-biedja organika għandha 
tinżamm f’bażi tad-data dedikata li 
għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni 
bil-għan li tippromwovi t-trasparenza fir-
rigward tal-użu tar-razez u tal-
informazzjoni dwar id-disponibilità 
tagħhom, inkluża l-adattabilità tagħhom 
għall-kundizzjonijiet lokali.
1.3.4c. L-applikazzjoni u l-infurzar tajbin 
tar-regoli dwar it-tgħammir għandhom 
jiġu ffaċilitati, fejn xieraq, permezz tas-
sostenn għall-iżvilupp rurali u l-Pjan ta’ 
Azzjoni tal-Kummissjoni għall-futur tal-
Produzzjoni Organika fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 306

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.3.5a sa 1.3.5d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.5a. Permezz ta’ deroga mill-punt 1.3.1. 
mammiferi żgħar mhux organiċi, meta 
merħla tkun ikkostitwita għall-ewwel 
darba, għandhom jitrabbew skont ir-
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regoli ta' produzzjoni organika malli ma 
jibqgħux jerdgħu. Barra minn hekk, 
għandhom japplikaw ir-restrizzjonijiet li 
ġejjin fid-data li fiha l-annimali jidħlu fil-
merħla:
(a) il-bufli, l-għoġġiela u l-fliewi għandu 
jkollhom inqas minn sitt xhur;
(b) il-ħrief u l-gidjien għandu jkollhom 
inqas minn 60 jum;
(c) il-ħnienes għandhom ikunu jiżnu 
inqas minn 35 kg.
Id-deroga prevista minn dan il-punt 
għandha tiġi mitmuma f’fażijiet gradwali 
skont id-disponibilità ta’ annimali 
organiċi mrobbija. 
1.3.5b. Mammiferi adulti rġiel u nisa 
nulliparużi li ma jkunux organiċi, 
introdotti f'merħla bil-ħsieb li din 
tiġġedded, għandhom jitkabbru 
sussegwentement skont ir-regoli tal-
produzzjoni organika. Barra minn hekk, 
in-numru ta' mammiferi femminili huwa 
soġġett għar-restrizzjonijiet li ġejjin kull 
sena:
(a) mhux aktar minn 10 % tal-bhejjem 
ekwini jew bovini adulti, inklużi l-ispeċi 
tal-bubalus u tal-biżonte, u 20 % tal-
bhejjem adulti porċini, ovini u kaprini, 
għandhom ikunu nisa;
(b) għall-unitajiet b'inqas minn għaxar 
annimali ekwini jew bovini, jew b'inqas 
minn ħames annimali porċini, ovini jew 
kaprini, kwalunkwe tiġdid kif imsemmi 
hawn fuq għandu jkun limitat għal 
massimu ta' annimal wieħed fis-sena.
Id-deroga prevista minn dan il-punt 
għandha tiġi mitmuma f’fażijiet gradwali 
skont id-disponibilità ta’ annimali 
organiċi mrobbija:
(a) meta tinbeda speċjalizazzjoni ġdida ta' 
bhejjem; jew
(b) meta jkun hemm il-periklu li r-razez 
jintilfu għall-biedja kif stabbilit fl-Anness 
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IV tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1974/2006.
Bhejjem u prodotti bħal dawn derivati 
minnha jistgħu jitqiesu bħala organiċi 
dment li l-perjodu ta’ konverżjoni 
speċifikat f’punt 1.2 ta’ Parti II ta’ dan l-
Anness jiġi rrispettat.
1.3.5c. Il-perċentwali msemmi fil-punt 
1.3.5b jista' jiżdied għal 40 %, soġġett 
għal awtorizzazzjoni minn qabel mill-
awtorità kompetenti, fil-każijiet li ġejjin:
(a) meta ssir estensjoni kbira tar-razzett;
(b) meta razza tinbidel.
1.3.5d. Għar-rinnovazzjoni tal-ġarer tan-
naħal, 20 % fis-sena tal-irġejjen tan-
naħal u tal-frieħ tan-naħal jistgħu jiġu 
sostitwiti bi rġejjen tan-naħal u frieħ tan-
naħal li mhumiex organiċi fl-unità tal-
produzzjoni organika, dment li l-irġejjen 
tan-naħal u l-frieħ tan-naħal jitqiegħdu 
f'doqqajs fejn ix-xehda jew il-folji tax-
xehda jkunu ġejjin minn unitajiet ta' 
produzzjoni organika. Fi kwalunkwe każ, 
ferħ naħal wieħed jew reġina tan-naħal 
waħda jistgħu jiġu sostitwiti kull sena.
__________________
1a Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1974/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 
li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-
applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
(ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15).

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet ittieħdu mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 eżistenti.

Emenda 307

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bhejjem għandhom jintgħalfu b'għalf 
organiku li jissodisfa l-ħtiġiet nutrittivi tal-
annimali fl-istadji varji tal-iżvilupp. It-
tagħlif ristrett mhuwiex permess fil-
produzzjoni tal-bhejjem;

(b) il-bhejjem għandhom jintgħalfu b'għalf 
organiku li jissodisfa l-ħtiġiet nutrittivi tal-
annimali fl-istadji varji tal-iżvilupp, kemm 
f'termini ta' kwalità kif ukoll ta' kwantità. 
It-tagħlif ristrett mhuwiex permess fil-
produzzjoni tal-bhejjem. Parti mir-razzjon 
jista' jinkludi ikel minn impriżi li qed 
jikkonvertu għal biedja organika. 
B’eċċezzjoni għal regoli ta’ produzzjoni 
relatati man-nuqqas ta’ disponibilità tad-
dħul organiku agrikolu skont il-punt (b) 
tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 17(2), meta l-bdiewa ma jkunux 
jistgħu jakkwistaw għalf tal-proteini li 
jkun ġej biss mill-produzzjoni organika 
għall-ispeċijiet tal-ħnieżer u tat-tjur, il-
perċentwali massimu ta’ għalf mhux 
organiku tal-proteini awtorizzat għal kull 
perjodu ta’ 12-il xahar għal dawk l-
ispeċijiet ma għandux jaqbeż il-5 % u dan 
għandu jitnaqqas skont id-disponibilità 
tiegħu. Il-perċentwali ta’ kontenut niexef 
ta’ għalf minn oriġini agrikola għandu 
jiġi kkalkulat. 

Emenda 308

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-prattiki tat-tismin għandhom ikunu 
reversibbli f'kull stadju tal-proċess tat-
trobbija. It-tagħlif sfurzat huwa pprojbit;

(d) it-tagħlif sfurzat huwa pprojbit;

Emenda 309

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-annimali mhux miftumin għandhom 
preferibbilment jingħataw il-ħalib tal-omm 
għal perijodu minimu;

(g) l-annimali mhux miftumin għandhom 
jingħataw il-ħalib tal-omm bi preferenza 
fuq il-ħalib naturali, għal perjodu minimu;

Ġustifikazzjoni

Il-kliem meħud mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 eżistenti peress li l-proposta 
tal-Kummissjoni tippermetti wkoll is-sostitut tal-ħalib.

Emenda 310

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) materjali ta' għalf mhux organiku li 
joriġina mill-pjanti, materjali ta' għalf li 
joriġina mill-annimali u l-minerali, 
additivi tal-għalf, ċerti prodotti użati fin-
nutrizzjoni tal-annimali u għajnuniet 
għall-ipproċessar għandhom jintużaw biss 
jekk ikunu ġew awtorizzati għall-użu fil-
produzzjoni organika taħt l-Artikolu 19 u 
f'każijiet iġġustifikati kif xieraq;

Emenda 311

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.2.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-art komuni tkun ġestita kompletament 
bi qbil ma' dan ir-Regolament;

(a) l-art komuni fejn issir ir-ragħa ma 
tkunx ġiet trattata bi prodotti mhux 
awtorizzati għall-produzzjoni organika 
għal minn tal-anqas sentejn;

Din il-kundizzjoni m’għandhiex tapplika 
għal mergħat estensivi li ma jintużawx 
minn annimali għal aktar minn 150 jum 
fis-sena;
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Emenda 312

Proposta għal regolament
Anness II – parti II – punt 1.4.2.1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kull annimal mhux organiku li juża 
din l-art ikun ġej minn sistema ta' 
produzzjoni li tkun ekwivalenti għal 
waħda minn dawk stipulati fl-Artikoli 28 
u 30 tar-Regolament (UE) 
Nru 1305/201369;

imħassar

__________________
69 Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Diċembru 2013 dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 
20.12.2013, p.487).

Emenda 313

Proposta għal regolament
Anness II – parti II – punt 1.4.2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.2.2. Matul il-perijodu ta' transumanza, 
l-annimali jistgħu jimirħu fuq art mhux 
organika meta jkunu qed jitmexxew, bil-
pass, minn mergħa għal oħra. Huwa 
permess li l-annimali jieklu għalf mhux 
organiku fl-għamla ta' ħxejjex tal-mergħa, 
għal massimu ta' 35 jum li jkopru kemm 
il-vjaġġ 'il barra kif ukoll il-vjaġġ tar-
ritorn.

1.4.2.2. Matul il-perijodu ta' transumanza, 
l-annimali jistgħu jimirħu fuq art mhux 
organika meta jkunu qed jitmexxew, bil-
pass, minn mergħa għal oħra. Il-konsum 
ta' għalf mhux organiku, fl-għamla ta' 
ħxejjex u veġetazzjoni oħra li fuqha 
jirgħu l-annimali, m'għandux jaqbeż l-
20 % tar-razzjon totali tal-għalf għal kull 
sena. Din il-figura għandha tiġi 
kkalkolata bħala perċentwali tal-kontenut 
niexef ta' prodotti tal-għalf minn oriġini 
agrikola.



RR\1077954MT.doc 181/349 PE557.122v02-00

MT

Emenda 314

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.2.2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi għandhom iżommu evidenza 
dokumentarja tal-użu tad-dispożizzjonijiet 
imsemmija fil-punt 1.4.2.

Emenda 315

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.3.1. Fl-azjendi fi stat ta' konverżjoni, 
sa 15 % tal-ammont medju totali ta’ 
prodotti tal-għalf mogħtija lill-bhejjem 
jista’ jkun ġej mill-imrieħ jew mill-ħsad 
ta’ mergħat permanenti, minn biċċiet 
agrikoli perenni tal-għalf jew mill-
għelejjel tal-proteini, miżrugħin skont 
ġestjoni organika f’artijiet li jkunu fl-
ewwel sena tal-konverżjoni tagħhom, 
dejjem jekk dawn ikunu parti mill-istess 
azjenda. L-għalf prodott fl-ewwel sena tal-
konverżjoni ma jistax jintuża għall-
produzzjoni ta' għalf ipproċessat 
organiku. F’każ li jkunu qed jintużaw 
kemm prodotti tal-għalf fil-fażi tal-
konverżjoni kif ukoll prodotti tal-għalf 
minn biċċiet agrikoli li jkunu fl-ewwel 
sena tal-bidla tagħhom, il-perċentwal tal-
ammont totali ta' dan l-għalf ma għandux 
jaqbeż il-perċentwali massimi stabbiliti fil-
punt 1.4.3.2.

1.4.3.1. Sa medja ta’ 25 % ta’ prodotti tal-
għalf mogħtija lill-bhejjem jista’ jkun 
magħmul minn għalf fil-fażi ta’ 
konverżjoni. F’każ li l-għalf fil-fażi ta' 
konverżjoni jkun ġej minn unità fil fażi ta' 
konverżjoni tal-azjenda nnifisha, dan il-
perċentwali jista' jiżdied għal 100 %.

Emenda 316

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.3.2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.3.2. Fl-azjendi agrikoli organiċi, sa 
20% tar-razzjon tal-formola tal-għalf 
bħala medja jista' jkun magħmul minn 
għalf prodott waqt il-konverżjoni, jiġifieri 
għalf prodott waqt it-tieni sena tal-
konverżjoni. Għall-azjendi agrikoli fil-
konverżjoni, jekk l-għalf li jkun prodott 
waqt il-konverżjoni jkun mill-istess 
azjenda, dan il-perċentwal jista' jiżdied sa 
100%.

1.4.3.2. Mhux aktar minn 30 % tal-
ammont medju totali ta’ prodotti tal-għalf 
mogħtija lill-bhejjem jista’ jkun ġej mill-
imrieħ jew mill-ħsad ta’ mergħat 
permanenti, minn biċċiet agrikoli perenni 
tal-għalf jew mill-għelejjel tal-proteini, 
miżrugħin skont ġestjoni organika 
f’artijiet li jkunu fl-ewwel sena tal-
konverżjoni tagħhom, dejjem jekk dawn 
ikunu parti mill-istabbiliment stess u ma 
jkunux iffurmaw parti minn unità 
organika tal-produzzjoni ta’ dai l-istess 
azjenda fl-aħħar ħames snin. Meta jkunu 
qegħdin jintużaw kemm prodotti tal-għalf 
fil-fażi ta’ konverżjoni kif ukoll prodotti 
tal-għalf minn biċċiet agrikoli fl-ewwel 
sena ta' konverżjoni, il-perċentwali totali 
kkumbinat ta' dawn il-prodotti tal-għalf 
m'għandhiex taqbeż il-perċentwali 
massimu ffissat fil-punt 1.4.3.1.

Emenda 317

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ipproċessar tal-għalf organiku u fit-
tagħlif ta' annimali organiċi jistgħu 
jintużaw biss materjali organiċi ta' oriġini 
mill-annimali, kif ukoll materjali u 
addittivi tal-għalf awtorizzati għall-użu fil-
produzzjoni organika skont l-Artikolu 19.

Fl-ipproċessar tal-għalf organiku u fit-
tagħlif ta' annimali organiċi jistgħu 
jintużaw biss materjali organiċi li 
joriġinaw mill-pjanti u mill-annimali, 
materjali għall-għalf ta’ oriġini 
invertebrati u prodotti fermentattivi minn 
oriġini organiċi, kif ukoll materjali u 
addittivi tal-għalf awtorizzati għall-użu fil-
produzzjoni organika skont l-Artikolu 19.

Għalf tal-proteini mhux organiku jista’ 
jintuża dment li:
(i) ma jkunx disponibbli f'għamla 
organika;
(ii) ikun prodott u ppreparat mingħajr 
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solventi kimiċi; u
(iii) l-użu tiegħu huwa limitat għall-
ispeċijiet tal-ħnieżer u tat-tjur u għal 
stadji speċifiċi ta’ żvilupp (ħnieżer żgħar 
sa 35 kg u tjur żgħir) u tal-komposti tal-
proteina speċifiċi.
Din hija eċċezzjoni għal regoli ta’ 
produzzjoni relatati man-nuqqas ta’ 
disponibilità tad-dħul organiku agrikolu 
skont il-punt (b) tal-Artikolu 17(2). Meta 
l-bdiewa ma jkunux jistgħu jakkwistaw 
għalf tal-proteini li jkun ġej 
esklużivament mill-produzzjoni organika 
għall-ispeċijiet tal-ħnieżer u tat-tjur, il-
perċentwal massimu ta’ għalf tal-proteini 
mhux organiċi awtorizzat għal kull 
perjodu ta’ 12-il xahar għal dawk l-
ispeċijiet ma għandhomx jaqbżu l-5 % u 
dan għandu jitnaqqas skont id-
disponibilità tal-għalf tal-proteini 
organiċi.
Ħwawar, ħxejjex aromatiċi u għasel iswed 
mhux organiċi jistgħu jintużaw, sakemm:
(i) ma jkunux disponibbli f'għamla 
organika;
(ii) ikunu prodotti u ppreparati mingħajr 
solventi kimiċi, u
(iii) l-użu tagħhom ikun limitat għal 1 % 
tar-razzjon tal-għalf ta’ speċi partikolari, 
ikkalkulat kull sena bħala perċentwal tal-
materja niexfa tal-għalf mill-agrikoltura. 
Din hija eċċezzjoni għar-regoli ta’ 
produzzjoni relatati man-nuqqas ta’ 
disponibilità tad-dħul organiku agrikolu 
skont il-punt (b) tal-Artikolu 17(2), meta 
l-bdiewa ma jkunux jistgħu jiksbu 
ħwawar, ħxejjex aromatiċi u għasel iswed 
esklużivament minn produzzjoni 
organika. Il-perċentwali għandu jitnaqqas 
skont id-disponibilità ta’ ħwawar, ħxejjex 
aromatiċi u għasel iswed;
Il-prodotti mis-sajd sostenibbli jistgħu 
jintużaw sakemm:
(i) ikunu prodotti u ppreparati mingħajr 
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solventi kimiċi,
(ii) l-użu tagħhom ikun ristrett għall-
annimali mhux erbivori; u
(iii) l-użu tal-idrolisati tal-proteini tal-ħut 
ikun ristrett biss għall-annimali li jkunu 
għadhom żgħar;
Din hija eċċezzjoni għar-regoli ta’ 
produzzjoni relatati man-nuqqas ta’ 
disponibilità tad-dħul organiku agrikolu 
skont il-punt (b) tal-Artikolu 17(2), meta 
l-bdiewa ma jkunux jistgħu jiksbu 
prodotti mis-sajd sostenibbli 
esklużivament mill-produzzjoni organika. 
Il-perċentwali għandu jitnaqqas skont id-
disponibilità tas-sajd organiku.

Emenda 318

Proposta għal regolament
Anness II – parti II – punt 1.5.1.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.1.3a. L-użu ta’ bolus magħmul minn 
molekuli kimiċi allopatiċi sintesizzati 
huwa pprojbit;

Emenda 319

Proposta għal regolament
Anness II – parti II – punt 1.5.2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.2.2. Il-mard għandu jiġi ttrattat 
minnufih biex kemm jista' jkun l-annimal 
ma jsofrix; prodotti mediċinali veterinarji 
allopatiċi sintetizzati kimikament, inklużi l-
antibijotiċi jistgħu jintużaw fejn jeħtieġ u 
f'kundizzjonijiet stretti u taħt ir-
responsabbiltà ta' veterinarju, fejn ma 
jkunx addattat l-użu ta' prodotti 
fitoterapewtiċi, omeopatiċi u oħrajn. B'mod 
partikolari għandhom jiġu ddefiniti r-

1.5.2.2. Il-mard għandu jiġi ttrattat 
minnufih biex kemm jista' jkun l-annimal 
ma jbatix; prodotti mediċinali veterinarji 
allopatiċi sintetizzati kimikament, inklużi l-
antibijotiċi jistgħu jintużaw fejn jeħtieġ u 
taħt ir-responsabilità ta' veterinarju, fejn 
ma jkunx addattat l-użu ta' prodotti 
fitoterapewtiċi, omeopatiċi u oħrajn.. 
B'mod partikolari għandhom jiġu ddefiniti 
r-restrizzjonijiet rigward korsijiet ta' 
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restrizzjonijiet rigward korsijiet ta' 
trattament u perijodi ta' rtirar.

trattament u perijodi ta' rtirar.

Ġustifikazzjoni

Id-dmir ta’ kura li għandhom il-veterinarji jiggarantixxi kundizzjonijiet stretti.

Emenda 320

Proposta għal regolament
Anness II – parti II – punt 1.5.2.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.2.4. Bl-eċċezzjoni tat-tilqim, ta' 
trattamenti għall-parassiti u skemi 
obbligatorji ta' eradikazzjoni meta annimal 
jew grupp ta' annimali jirċievu iktar minn 
tliet korsijiet ta' trattamenti bi prodotti 
mediċinali veterinarji allopatiċi sintetizzati 
kimikament, fosthom l-antibijotiċi, fi 
żmien 12-il xahar, jew iktar minn kors 
wieħed ta' trattament jekk iċ-ċiklu 
produttiv tal-ħajja tagħhom huwa ta' inqas 
minn sena, il-bhejjem ikkonċernati, jew il-
prodotti dderivati minnhom, ma jistgħux 
jinbiegħu bħala prodotti organiċi, u l-
bhejjem għandhom joqogħdu għall-perjodi 
ta' konverżjoni stabbiliti fil-punti 1.2 u 2.

1.5.2.4. Bl-eċċezzjoni tat-tilqim, ta' 
trattamenti għall-parassiti, prodotti 
fitoterapewtiċi u omeopatiċi u skemi 
obbligatorji ta' eradikazzjoni meta annimal 
jew grupp ta' annimali jirċievu iktar minn 
tliet korsijiet ta' trattamenti bi prodotti 
mediċinali veterinarji allopatiċi sintetizzati 
kimikament, fosthom l-antibijotiċi, fi 
żmien 12-il xahar, jew iktar minn kors 
wieħed ta' trattament jekk iċ-ċiklu 
produttiv tal-ħajja tagħhom huwa ta' inqas 
minn sena, il-bhejjem ikkonċernati, jew il-
prodotti dderivati minnhom, ma jistgħux 
jinbiegħu bħala prodotti organiċi, u l-
bhejjem għandhom joqogħdu għall-perjodi 
ta' konverżjoni stabbiliti fil-punti 1.2 u 2.

Emenda 321

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.5.2.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.2.5. Il-perijodu tal-irtirar bejn l-aħħar 
amministrazzjoni tal-prodott mediċinali 
veterinarju allopatiku lil annimal 
f'kundizzjonijiet ta' użu normali, u l-
produzzjoni ta' prodotti tal-għalf 
iffabbrikati b'mod organiku minn dawn l-
annimali, għandu jkun darbtejn il-perijodu 

1.5.2.5. Il-perijodu tal-irtirar bejn l-aħħar 
amministrazzjoni ta’ prodott mediċinali 
veterinarju allopatiku sintetizzat b'mod 
kimiku lil annimal f'kundizzjonijiet ta' użu 
normali, u l-produzzjoni ta' prodotti tal-
għalf iffabbrikati b'mod organiku minn 
dawn l-annimali, għandu jkun darbtejn il-
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tal-irtirar imsemmi fl-Artikolu 11 tad-
Direttiva 2001/82/KE jew, f'każ fejn dan 
il-perijodu ma jkunx speċifikat, 48 siegħa.

perijodu tal-irtirar imsemmi fl-Artikolu 9 
tad-Direttiva 2001/82/KE u minn tal-inqas 
48 siegħa.

Emenda 322

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.6.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.5. L-ispazji fil-miftuħ jistgħu jkunu 
parzjalment imsaqqfa. Il-verandi ma 
jitqisux bħala spazji fil-miftuħ.

1.6.5. L-ispazji fil-miftuħ jistgħu jkunu 
parzjalment imsaqqfa. Il-verandi 
għandhom jitqiesu bħala spazji fil-miftuħ 
biss għal tjur għat-tgħammir u għal 
għewietaq li għandhom anqas minn 18-il 
ġimgħa.

Emenda 323

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.3. Il-bhejjem għandu jkollhom aċċess 
permanenti għal spazji fil-miftuħ, 
preferibbilment fil-mergħa, kull meta 
jippermettu l-kundizzjonijiet tat-temp u l-
istat tal-art, sakemm ma jkunx hemm 
imposti restrizzjonijiet u l-obbligi relatati 
mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u 
tal-annimali, abbażi tal-leġislazzjoni tal-
Unjoni.

1.7.3. L-erbivori għandu jkollhom aċċess 
permanenti għal spazji fil-miftuħ binhar, 
inklużi imqajjel fil-miftuħ u mergħat kif 
ikun xieraq għall-ispeċijiet ikkonċernati, 
kull meta l-kundizzjonijiet tat-temp u l-istat 
tal-art jippermettu dan, sakemm ma jkunux 
imposti restrizzjonijiet u obbligi relatati 
mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u 
tal-annimali skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni;

Kull meta l-kundizzjonijiet tat-temp u tal-
istaġuni, kif ukoll l-istat tal-art, ma 
jippermettux aċċess għall-mergħat, 
binhar il-bhejjem għandu jkollhom, kif 
xieraq, aċċess għal żoni fil-beraħ fejn l-
annimali jkunu jistgħu jiċċaqalqu, ħlief 
f'każijiet fejn dan ma jkunx ta' benefiċċju 
għat-trattament xieraq tal-annimal jew 
annimali kkonċernati jew fejn jiġu 
imposti restrizzjonijiet u obbligi 
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temporanji relatati mal-ħarsien tas-saħħa 
tal-bniedem u l-annimali skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Emenda 324

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.6. L-irbit jew l-iżolament tal-bhejjem 
għandu jkun ipprojbit, jekk mhux għal 
annimali individwali għal perijodu limitat 
ta' żmien sakemm dan ikun minħabba 
raġunijiet veterinarji. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jawtorizzaw li l-
bhejjem fil-mikrointrapriżi jistgħu jintrabtu 
jekk ma jkunx possibbli li jinżammu fi 
gruppi addattati għall-ħtiġiet tal-imġiba 
tagħhom, dejjem jekk dawn ikollhom 
aċċess għall-mergħat matul il-perjodu tar-
ragħa, u għall-inqas darbtejn fil-ġimgħa 
jkollhom aċċess għal spazji fil-miftuħ meta 
r-ragħa ma jkunx possibbli.

1.7.6. L-irbit jew l-iżolament tal-bhejjem 
għandu jkun ipprojbit, ħlief għal annimali 
individwali għal perijodu limitat ta' żmien 
sakemm dan ikun minħabba raġunijiet ta’ 
sigurtà jew ħarsien tal-annimal jew għal 
raġunijiet veterinarji. L-iżolazzjoni tal-
bhejjem tista' tkun awtorizzata, għal 
perijodu ta' żmien limitat, meta s-sigurtà 
tal-ħaddiema tkun fil-periklu u għal 
raġunijiet ta' trattament xieraq tal-
annimali biss. L-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jawtorizzaw li l-bhejjem fil-
mikrointrapriżi u intrapriżi li jinsabu 
f’żoni żvantaġġati jistgħu jintrabtu, dejjem 
jekk dawn ikollhom aċċess għall-mergħat 
matul il-perjodu tar-ragħa kull meta l-
kundizzjonijiet tat-temp u l-istat tal-art 
jippermettu dan binhar, sakemm ma 
jkunux imposti restrizzjonijiet u obbligi 
relatati mal-protezzjoni tas-saħħa tal-
bnedmin u tal-annimali skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għall-inqas 
darbtejn fil-ġimgħa jkollhom aċċess għal 
spazji fil-miftuħ meta r-ragħa ma jkunx 
possibbli.

Emenda 325

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.8. Għandha tinżamm għall-minimu 
kull tbatija tul il-ħajja kollha tal-annimal, 
anki fil-ħin tal-qatla.

1.7.8. Meta l-produzzjoni organika ssir 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament, l-
effett tagħha fuq il-benessri tal-annimali, 
mifhum fid-dawl tal-Artikolu 13 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, għandu jitqies bil-għan li, min 
irabbi, lill-annimali jiffrankalhom uġigħ, 
tbatija u moħqrija li jistgħu jiġu evitati. Il-
leġiżlazzjoni dwar il-benessri tal-
annimali, bħar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1/20051a u r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1099/2009 għandha 
neċessarjament tibqa' tapplika u tiġi 
implimentata kif suppost. Ir-regoli li 
jinsabu f’dan ir-Regolament 
m’għandhomx jidduplikaw jew 
jikkoinċidu magħhom.
___________________
1a Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1/2005 tat-22 ta' Diċembru 2004 
dwar il-protezzjoni ta' l-annimali waqt it-
trasport u operazzjonijiet relatati u li 
temenda d-Direttivi 64/432/KEE u 
93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 
1255/97 (ĠU L 3 , 5.1.2005, p. 1).
1b Ir-Regolament (KE) Nru 1099/2009 tal-
Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2009 dwar il-
protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla (ĠU 
L 303, 18.11.2009, p. 1).

Emenda 326

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 1.7.8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.8a. Il-persuni kollha li jittrattaw fl-
annimali organiċi matul it-trasport u l-
qatla għandhom jirċievu taħriġ adegwat 
biex jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa 
tar-regoli stipulati f'dan ir-Regolament, 
kif sostnut minn spezzjonijiet regolari li 
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jiżguraw il-konformità.

Emenda 327

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 1.7.9 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.9. Il-mutilazzjoni tal-annimali hija 
pprojbita.

1.7.9. Il-mutilazzjoni tal-annimali hija 
pprojbita. It-tirqim tal-munqar tat-tjur, 
meta mwettaq fl-ewwel tlett ijiem tal-
ħajja, it-twaħħil ta' strippi tal-lakstu mad-
dnub tan-nagħaġ u l-qtugħ qasir ta’ dnub 
tal-annimali jistgħu jkunu awtorizzati 
mill-awtorità kompetenti għal raġunijiet 
ta’ sigurtà jew ta' saħħa tal-annimali u 
tal-bnedmin jew jekk azzjonijiet bħal 
dawn huma maħsuba biex itejbu s-saħħa, 
il-benessri jew l-iġjene tal-bhejjem 
ikkonċernati. Il-qtugħ tal-qrun u t-tiswija 
ta’ mammali li għadhom żgħar għandhom 
jiġu approvat biss jekk jiġi applikat il-
loppju (anesteżija) u/jew l-analġeżija.

Emenda 328

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.12. It-tagħbija u l-ħatt tal-annimali 
għandhom isiru mingħajr l-użu ta' ebda tip 
ta' stimolazzjoni elettrika li tisforza lill-
annimali jiċċaqilqu. L-użu ta' kalmanti 
allopatiċi, qabel jew matul it-trasport, huwa 
pprojbit.

1.7.12. It-tagħbija u l-ħatt tal-annimali 
għandhom isiru mingħajr l-użu ta' ebda tip 
ta' stimolazzjoni elettrika li tisforza lill-
annimali jiċċaqilqu, ħlief f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali u bi qbil mad-dispożizzjonijiet 
tal-punt 1.9 tal-Anness III tar-
Regolament (KE) Nru 1099/2009. 
Għandhom jiġu evitati l-prattiki tat-taħlit 
ta' annimali li mhumiex familjari ma' 
xulxin matul it-trasport jew iż-żamma 
temporanja u ż-żamma temporanja mhux 
meħtieġa matul il-lejl. L-annimali soċjali 
għandhom jinżammu fi gruppi u 
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għandhom ikunu jistgħu jiċċaqilqu u 
jduru fl-ilqugħ tagħhom. L-użu ta' 
kalmanti allopatiċi, qabel jew matul it-
trasport, huwa pprojbit.

Emenda 329

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.1.1 - paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l xahar fil-każ ta' annimali bovini, 
għall-produzzjoni tal-laħam, u f'kull każ 
għal mill-inqas tliet kwarti minn 
ħajjithom;

(a) l2-il xahar fil-każ ta' annimali bovini, 
għall-produzzjoni tal-laħam;

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ prattiċità ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, ir-referenza għal 'ħajjithom' 
għandha titħassar għal baqar taċ-ċanga kif ukoll għal nagħaġ u mogħoż.

Emenda 330

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.1.2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) minbarra waqt il-perjodu ta’ kull sena 
meta l-annimali jkunu fi transumanza 
msemmija fil-punt 1.4.2.2., mill-inqas 
90 % tal-għalf għandu jiġi mill-azjenda 
agrikola stess jew f’każ li dan ma jkunx 
jista’ jsir, dan għandu jkun prodott 
b’kooperazzjoni ma’ rziezet organiċi 
oħrajn fl-istess reġjun;

(d) minbarra waqt il-perjodu ta’ kull sena 
meta l-annimali jkunu fi transumanza kif 
imsemmi fil-punt 1.4.2.2., mill-inqas 60 % 
tal-għalf għandu primarjament jiġi mill-
azjenda agrikola stess jew, f’każ li  dan ma 
jkunx jista’ jsir, għandu sa fejn ikun 
possibbli, jkun prodott b’kooperazzjoni 
ma’ rziezet organiċi oħrajn stabbiliti f'żona 
ta' 150km mill-azjenda agrikola nnifisha 
u għandu jkun prodott fl-Unjoni; Għall-
finijiet tal-kalkolu tad-distanza fil-każ ta’ 
azjendi agrikoli li jinsabu fi gżejjer u 
f'żoni kostali, dik il-parti tad-distanza li 
tikkonsisti f’meded ta’ ilma m’għandhiex 
titqies. Din il-kundizzjoni rigward id-
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distanza m’għandhiex tapplika għall-
azjendi agrikoli fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda.
Għandha tiġi mħeġġa l-produzzjoni lokali 
ta’ għalf organiku. Għal dak l-għan, l-
Istati Membri jistgħu jżidu dan il-
perċentwal skont id-disponibbiltà tal-għalf 
organiku fl-azjendi agrikoli u fir-reġjun;

Emenda 331

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.1.2 - paragrafu 1 - punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-annimali kollha bovini, ovini u kaprini 
li jkunu qegħdin jerdgħu, għandhom 
preferibbilment jingħataw il-ħalib tal-omm 
għal perjodu minimu ta' tliet xhur għall-
annimali bovini u 45 jum għall-annimali 
ovini u kaprini.

(f) l-annimali kollha bovini, ovini u kaprini 
li jkunu qegħdin jerdgħu, għandhom 
preferibbilment jingħataw il-ħalib tal-omm 
jew ħalib naturali għal perjodu minimu ta' 
tliet xhur għall-annimali bovini u 45 jum 
għall-annimali ovini u kaprini.

Emenda 332

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.1.3 - punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) meta għoġol jiġi trattat 
individwalment għal raġunijiet 
veterinarji, dan għandu jinżamm fi spazji 
b’art solida u għandu jingħata tiben biex 
jistrieħ fuqu. L-għoġol għandu jkun jista’ 
jdur mingħajr tbatija u jkun jista’ jimtedd 
komdu f’tulu mal-art.

Emenda 333

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.2.2 - punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħlief matul il-perjodu ta’ kull sena meta 
l-annimali jkunu fi transumanza kif 
imsemmi fil-punt 1.4.2.2., mill-inqas 90 % 
tal-għalf għandu jiġi mill-azjenda agrikola 
stess, jew f’każ li dan ma jkunx jista’ jsir, 
dan għandu jkun prodott b’kooperazzjoni 
ma’ azjendi agrikoli organiċi oħrajn fl-
istess reġjun;

(c) ħlief matul il-perjodu ta’ kull sena meta 
l-annimali jkunu fi transumanza kif 
imsemmi fil-punt 1.4.2.2., mill-inqas 60 % 
tal-għalf għandu primarjament jiġi mill-
azjenda agrikola stess jew, jew f’każ li dan  
ma jkunx jista’ jsir, għandu sa fejn ikun 
possibbli, jkun prodott b’kooperazzjoni 
ma’ azjendi agrikoli organiċi oħrajn 
stabbiliti f'żona ta' 150km mill-azjenda 
agrikola nnifisha u għandu jkun prodott 
fl-Unjoni; Għall-finijiet tal-kalkolu tad-
distanza fil-każ ta’ azjendi agrikoli li 
jinsabu fi gżejjer u fiż-żoni kostali, dik il-
parti tad-distanza li tikkonsisti f’meded ta’ 
ilma m’għandhiex titqies. Din il-
kundizzjoni rigward id-distanza 
m’għandhiex tapplika għall-azjendi 
agrikoli fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.
Għandha titħeġġeġ il-produzzjoni lokali 
ta’ għalf organiku. Għal dak l-għan, l-
Istati Membri jistgħu jżidu dan il-
perċentwali skont id-disponibbiltà tal-
għalf organiku fl-azjendi agrikoli u r-
reġjun;

Emenda 334

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.2.2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-sistemi tat-trobbija għall-annimali 
ekwini għandhom ikunu bbażati fuq l-użu 
massimu ta' mergħat biex fihom jimirħu l-
annimali skont id-disponibbiltà tal-mergħat 
f'perjodi differenti tas-sena. Mill-inqas 60 
% tal-materja niexfa fir-razzjonijiet tal-
annimali ekwini għandha tikkonsisti minn 
fibra, għalf frisk jew imnixxef, jew għalf 
mill-ħaxix;

(d) is-sistemi tat-trobbija għall-annimali 
ekwini għandhom ikunu bbażati fuq l-użu 
massimu ta' mergħat biex fihom jimirħu l-
annimali skont id-disponibbiltà tal-mergħat 
f'perjodi differenti tas-sena. Fejn 
perċentwali ogħla ta' għalf oħxon ma 
jkunux possibbli, għandha tapplika r-
regola minima li ġejja, filwaqt li jiġu 
rispettati r-rekwiżiti ta' nutrizzjoni, saħħa 
u benessri għar-razez ikkonċernati: mill-
inqas 60 % tal-materja niexfa fir-
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razzjonijiet tal-annimali ekwini għandha 
tikkonsisti minn fibra, għalf frisk jew 
imnixxef, jew għalf mill-ħaxix;

Emenda 335

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.2.2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-annimali ekwini kollha mhux 
miftumin għandhom preferibbilment 
jingħataw il-ħalib tal-omm għal perjodu 
minimu ta' tliet xhur.

(e) l-annimali ekwini kollha mhux 
miftumin għandhom preferibbilment 
jingħataw il-ħalib tal-omm imredda' 
direttament mill-omm saż-żmien meta jiġu 
miftuma għal perjodu minimu ta' tliet xhur.

Emenda 336

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.2a. Il-produzzjoni tal-fniek

2.2a. 1. Il-konverżjoni
Sabiex il-fniek u l-prodotti tagħhom jitqiesu bħala organiċi, ir-regoli tal-produzzjoni 
stabbiliti f'dan ir-Regolament iridu jkunu ġew applikati għal mill-inqas 12-il xahar.
2.2a. 2. Nutrizzjoni
Rigward in-nutrizzjoni għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:
(a) il-fniek għandu jkollhom aċċess għall-mergħa kull meta jippermettu l-kundizzjonijiet;
(b) is-sistemi tat-trobbija għall-fniek għandhom ikunu bbażati fuq l-użu massimu ta' 
mergħat biex fihom jimirħu l-annimali skont id-disponibbiltà tal-mergħat f'perjodi 
differenti tas-sena.
(c) ikel fibruż bħal tiben u/jew ħuxlief għandu jiġi pprovdut meta l-ħaxix ma jkunx 
biżżejjed. L-għalf għandu jagħmel mill-inqas 60 % tad-dieta;
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(d) fil-każ tal-fniek, mill-inqas 60 % tal-għalf għandu jiġi mill-unità agrikola stess jew, 
f’każ li dan ma jkunx jista’ jsir, dan għandu jkun prodott fl-istess reġjun f’kooperazzjoni 
ma’ rziezet organiċi oħrajn;
(e) il-fniek iridu jiġu mitmugħa ħalib naturali sakemm jinfatmu f’età minima ta’ erba’ 
ġimgħat.
2.2a.3. Kundizzjonijiet speċifiċi tal-akkomodazzjoni
Rigward il-kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni, għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:
(a) il-fniek kollha għandhom jinżammu fi gruppi. Fejn il-fniek femminili jinżammu 
individwalment sabiex jipproteġu l-benessri tagħhom, għandhom ikunu jistgħu 
jikkuntattjaw lil xulxin jew fenek maskil permezz ta’ wajer fil-ġenb tal-gallinar (jiġifieri 
jekk f’gallinari mobbli, li t-tnejn li huma għandhom jitqiegħdu ħdejn xulxin). Fniek 
maskili għandhom ikunu jistgħu jagħmlu kuntatt simili mal-fniek femminili;
(b) l-irziezet għandhom jużaw razez b’saħħithom adattati għall-kundizzjonijiet tal-beraħ;
(c) l-akkomodazzjoni jrid ikun fiha żona tal-art sħiħa, mhux magħmula minn pjanċi fi 
strixxi jew gradilja, li tkun komda, nadifa u niexfa, u kbira biżżejjed biex l-annimali 
jimteddu/jistrieħu fuqha. Għandu jitferrex biżżejjed tiben niexef fiż-żona tal-mistrieħ. Il-
mifrex għandu jkun magħmul minn tiben jew materjal naturali adattat ieħor. Il-mifrex 
jista' jittejjeb bi kwalunkwe prodott minerali awtorizzat għall-produzzjoni organika bħala 
fertilizzant jew tejjieb tal-ħamrija skont l-Artikolu 19;
(d) il-fniek kollha għandu jkollhom aċċess għal:
(i) kenn kopert inklużi postijiet mudlama fejn jistaħba b’erja minima ta’ 0.4 m² li jkollu 
għoli minimu ta’ 60 ċm;
(ii) spazju b’veġetazzjoni fil-miftuħ, preferibbilment mergħa, b’erja minima ta’ 5 m² (jew 
tul minimu ta’ 1.8 m u żona minima ta’ 2.4 m² għal spazju mobbli);
(iii) pjattaforma mgħollija li fuqha jistgħu jpoġġu, jew ġewwa jew barra;
(iv) materjal għat-tgħammir għall-fniek femminili li jkunu qed ireddgħu.
2.2a.4. Id-densità tal-istokkijiet
L-għadd ta' fniek għal kull ettaru għandu jirrispetta l-limiti li ġejjin:
Il-klassi jew l-ispeċi L-għadd massimu ta' annimali għal kull 

ettaru ekwivalenti għal 170 kg 
N/ettaru/sena

Fniek femminili u l-frieħ tagħhom 25
Fniek ta’ tkabbir 100
Fniek maskili 25
L-erja minima tal-art ta' ġewwa u ta' barra u karatteristiċi oħrajn tal-akkomodazzjoni tal-
fniek għandhom ikunu kif ġej:
(a) spazju minimu fuq ġewwa għal kull fenek (inklużi dawk li jinżammu f’gallinari 
mobbli):
(i) fniek adulti inklużi l-fniek maskili, il-fniek femminili tqal u dawk li jkunu qed ireddgħu: 
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0,4 m2;
(ii) fniek għat-tismin: 0,15 m2;
(b) spazju minimu fuq barra għal kull fenek (inklużi dawk li jinżammu f’gallinari mobbli):
(i) fniek adulti inklużi l-fniek maskili, il-fniek femminili tqal u dawk li jkunu qed ireddgħu: 
5 m2;
(ii) fniek għat-tismin: 5 m2;
(c) spazju minimu fuq barra għal kull fenek f'każ ta' fniek li jinżammu f'gallinari mobbli:
(i) fniek adulti inklużi l-fniek maskili, il-fniek femminili tqal u dawk li jkunu qed ireddgħu: 
5 m2;

(ii) fniek għat-tismin: 0.4 m2.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti wkoll regoli speċifiċi għall-fniek.

Emenda 337

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.3.2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-inqas 60% tal-għalf għandu jkun 
mill-azjenda agrikola stess jew, jekk dan 
ma jkunx possibbli, irid ikun prodott fl-
istess reġjun b'kooperazzjoni ma' rziezet 
jew operaturi tal-għalf organiċi oħrajn;

(a) mill-inqas 30% tal-għalf għandu 
primarjament jkun mill-azjenda agrikola 
stess jew, jekk dan ma jkunx jista’ jsir, 
għandu sa fejn ikun possibbli, jkun 
prodott b’kooperazzjoni ma' rziezet 
organiċi oħrajn stabbiliti f'radjus 
ta' 150km mill-azjenda agrikola nnifisha 
u għandu jkun prodott fl-Unjoni. Għall-
finijiet tal-kalkolu tad-distanza fil-każ ta’ 
azjendi agrikoli li jinsabu fi gżejjer u 
f'żoni kostali, dik il-parti tad-distanza li 
tikkonsisti f’meded ta’ ilma m’għandhiex 
titqies. Din il-kundizzjoni rigward id-
distanza m’għandhiex tapplika għall-
azjendi agrikoli fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda.
Għandha titħeġġeġ il-produzzjoni lokali 
ta’ għalf organiku. Għal dak l-għan, l-
Istati Membri jistgħu jżidu dan il-
perċentwali skont id-disponibbiltà tal-
għalf organiku fl-azjendi agrikoli u r-
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reġjun;

Emenda 338

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.3.2 - punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti 
nutrizzjonali essenzjali ta’ annimali 
porċini organiċi, partikolarment fir-
rigward ta’ proteini u aminoaċidi 
essenzjali, u fejn ma jkunx possibbli 
għall-bidwi li jikseb materjali b'kontenut 
għoli ta’ proteini dderivati unikament 
minn materja prima fil-produzzjoni tal-
għalf organiku, l-użu ta’ proporzjon 
limitat ta’ materjali li fihom ħafna 
proteini mhux organiċi għandhom ikunu 
awtorizzati għal annimali porċini u għat-
tjur.
Il-perċentwal massimu ta’ materjali mhux 
organiċi li fihom ħafna proteini għall-
għalf tal-annimali awtorizzat fuq perjodu 
ta’ tnax-il xahar għal dawk l-ispeċijiet 
għandu jkun ta’ 5 %.
Dawn iċ-ċifri għandhom jiġu kkalkolati 
kull sena bħala persentaġġ ta’ għalf 
niexef ta’ oriġini agrikola.

Emenda 339

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.3.3 - punt ba (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu dejjem ikun hemm sodda tat-
tiben kbira biżżejjed sabiex jiġi żgurat li l-
ħnieżer kollha li jinsabu f'maqjel ikunu 
jistgħu jimteddu fl-istess ħin billi 
jokkupaw l-ikbar spazju possibbli;
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Emenda 340

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.3.3 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-qżieqeż nisa għandhom jinżammu fi 
gruppi, minbarra fl-aħħar stadji tat-tqala u 
matul il-perijodu tat-treddigħ;

(c) il-qżieqeż nisa għandhom jinżammu fi 
gruppi, minbarra fl-aħħar stadji tat-tqala u 
matul il-perijodu tat-treddigħ, li matulu, il-
qażquża għandha titħalla tiċċaqlaq 
liberament fil-maqjel u għandha tintrabat 
biss għal ħinijet qosra.
Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti 
addizzjonali għat-tiben, ftit jiem qabel it-
tifrigħ tal-qżieqeż, il-qżieqeż nisa 
għandhom jiġu pprovduti bi kwantità 
suffiċjenti ta' tiben jew materjal naturali 
adattat ieħor li jippermettilhom jibnu l-
bejtiet.

Emenda 341

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.3.4 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-daqs tal-unitajiet ta’ produzzjoni tal-
majjal għandu jkun limitat f’kull każ għal 
1,500 ħnieżer għall-qatla kull sena jew 
200 ħanżira jew l-ekwivalenti tagħhom fil-
każ ta’ unitajiet ta' tifrigħ u ta' tismin. 
Dawn iċ-ċifri massimi għal kull unità ta’ 
produzzjoni jistgħu jinqabżu meta 100 % 
tal-għalf jiġi prodott fl-ażjenda.

Ġustifikazzjoni

Din hija meħuda mill-Ministeru Franċiż tal-Agrikoltura "Speċifikazzjonijiet dwar il-
produzzjoni u l-preparazzjoni tal-annimali u l-prodotti tal-annimali li jiddefinixxu l-
arranġamenti ta’ implimentazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 emendat 
u/jew li jissupplimentaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill Nru 2092/91 
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emendat.

Emenda 342

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.3.4. - paragrafu 2 - tabella

Test propost mill-Kummissjoni

L-erja minima tal-art ta' ġewwa u ta' barra u karatteristiċi oħrajn tal-akkomodazzjoni tal-annimali suwini għandhom 
ikunu kif ġej:

Spazju fuq ġewwa Spazju fuq barra

(spazju utli disponibbli għall-annimali) (spazju għall-eżerċizzju, minbarra 
l-mergħa)

Piż ħaj minimu 
(f’kg)

M2/ir-ras M2/ir-ras

Qżieqeż li jkunu qegħdin 
ireddgħu bi ħnienes ta’ mhux 
iktar minn 40 jum

7,5 qażquża 2,5

sa 50 0,8 0,6

sa 85 1,1 0,8

Annimali suwini għat-tismin

sa 110 1,3 1

Ħnienes ta’ iktar minn 40 
jum u sa 30 kg

0,6 0,4

2,5 qażquża 1,9

6 qżieqeż irġiel

Annimali suwini li qegħdin 
irabbu

Jekk l-imqajjel 
jintużaw għat-
tgħammir naturali: 10 
m2/ħanżir salvaġġ

8,0

Emenda

L-erja minima tal-art ta' ġewwa u ta' barra u karatteristiċi oħrajn tal-akkomodazzjoni tal-annimali suwini għandhom 
ikunu kif ġej:

Spazju fuq ġewwa Spazju fuq barra

(spazju utli disponibbli għall-annimali) (spazju għall-eżerċizzju, minbarra 
l-mergħa)

Piż ħaj minimu 
(f’kg)

M2/ir-ras M2/ir-ras

Qżieqeż li jkunu qegħdin 
ireddgħu bi ħnienes ta’ mhux 
iktar minn 40 jum

7,5 għal kull qażquża 2,5

Annimali suwini għat-tismin sa 50 0,8 0,6
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sa 85 1,1 0,8

sa 110 1,3 1

'il fuq minn 110 1,5 1,2

Ħnienes ta’ iktar minn 40 
jum u sa 30 kg

0,6 0,4

2,5 qażquża 1,9Annimali suwini li qegħdin 
irabbu 6 qżieqeż irġiel 8,0

Jekk l-imqajjel 
jintużaw għat-
tgħammir naturali: 10 
m2/ħanżir salvaġġ

Emenda 343

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pollam għandu jew jitrabba sa ċerta età 
minima jew għandu jiġi minn razez li 
jikbru bil-mod magħżulin mill-awtorità 
kompetenti. Meta l-operatur ma jużax 
razez ta' pollam li jikbru bil-mod, l-età 
minima għall-qatla għandha tkun:

Il-pollam għall-produzzjoni tal-laħam 
għandu jkun derivat minn razez adattati 
biex jikbru fil-beraħ bil-mod magħżulin 
mill-awtorità kompetenti.

Il-pollam għandu jiġi minn razez li jikbru 
bil-mod u li jissodisfaw rati ta' tkabbir 
limitat ta' kuljum u li huma kompatibbli 
mal-etajiet minimi ta' trobbija għal kull 
speċi. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi r-rati ta' tkabbir f'konformità 
mal-Artikolu 11(2).
Fejn ma jkunx hemm pollam li jikber bil-
mod, l-awtoritajiet kompetenti għandhom, 
b'mod eċċezzjonali, jawtorizzaw l-użu tal-
pollam li jitrabba sakemm jilħaq l-età 
minima kif definit mill-awtorità 
kompetenti. Meta l-operatur ma jużax 
razez ta' pollam li jikbru bil-mod, l-età 
minima għall-qatla għandha tkun:

Emenda 344

Proposta għal regolament
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Anness II - Parti II - punt 2.4.2. - punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) 140 jum għad-dundjani rġiel u għall-
wiżż għax-xiwi fil-forn; kif ukoll 

(h) 140 jum għad-dundjani rġiel u għad-
dundjani nisa għall-wiżż għax-xiwi fil-
forn mibjugħ sħiħ; kif ukoll

Ġustifikazzjoni

L-età minima proposta hi meħuda mill-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 543/2008 attwali 
dwar l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għal tipi ta’ biedja: ara d) “trobbija fil-beraħ 
tradizzjonali” u li jagħmel distinzjoni bħal f’dan ir-Regolament bejn dundjani rġiel/nisa 
għall-qtugħ u sħaħ.

Emenda 345

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.2 - punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) 100 jum għad-dundjani nisa. (i) 98 jum għad-dundjani nisa intiżi għall-
qtugħ u 126 jum għal dundjani rġiel intiżi 
għall-qtugħ.

Emenda 346

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.2 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tiġieġ li jbidu jridu jkunu jiġu minn 
razez adattati għat-trobbija fil-beraħ.

Emenda 347

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.3 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-inqas 60% tal-għalf għandu jkun 
mill-azjenda agrikola stess jew, jekk dan 

(a) mill-inqas 30% tal-għalf għandu 
primarjament jkun mill-azjenda agrikola 
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ma jkunx possibbli, irid ikun prodott fl-
istess reġjun b'kooperazzjoni ma' rziezet 
jew operaturi tal-għalf organiċi oħrajn;

stess jew, jekk dan ma jkunx possibbli, 
għandu sa fejn ikun possibbli, jkun prodott 
b’kooperazzjoni ma’ rziezet organiċi 
oħrajn stabbiliti f'żona ta' 150km mill-
azjenda agrikola nnifisha u għandu jkun 
prodott fl-Unjoni. Għall-finijiet tal-
kalkolu tad-distanza fil-każ ta’ rziezet li 
jinsabu fi gżejjer u f'ż żoni kostali, dik il-
parti tad-distanza li tikkonsisti f’meded ta’ 
ilma m’għandhomx jiġu kkunsidrati. Din 
il-kundizzjoni rigward id-distanza 
m’għandhiex tapplika għall-azjendi 
agrikoli fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.
Għandha titħeġġeġ il-produzzjoni lokali 
ta’ għalf organiku. Għal dak l-għan, l-
Istati Membri jistgħu jżidu dan il-
perċentwali skont id-disponibbiltà tal-
għalf organiku fl-azjendi agrikoli u r-
reġjun;

Emenda 348

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.4 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tjur għandu jkollhom aċċess għal 
spazju fil-miftuħ għal mill-inqas terz minn 
ħajjithom. L-art tal-ispazji barra fil-miftuħ 
għall-pollam għandha fil-parti l-kbira tkun 
mgħottija bil-ħaxix u l-ispazju għandu 
joffri l-protezzjoni u jippermettu li l-
pollam irid ikun hemm biżżejjed ħwat tal-
ilma biex il-pollam ikollu aċċess faċli biex 
jixrob;

(c) it-tjur għandu jkollhom aċċess għal 
spazju fil-miftuħ għal mill-inqas terz minn 
ħajjithom. L-art tal-ispazji barra fil-miftuħ 
għall-pollam għandha fil-parti l-kbira tkun 
mgħottija bil-ħaxix;

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza ta' ħwat għat-tisqija f’żoni miftuħa jattiraw l-għasafar selvaġġi u jinvolvu riskju 
kbir f’każ ta’ tifqigħat ta’ influwenza avjarja. Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni Ewropea 
tagħti parir kontrihom f’każ ta’ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur. Huma wkoll ipprojbiti b’mod 
permanenti f’xi Stati Membri. Veġetazzjoni bħal arbuxelli jew siġar tgħin lit-tjur li jinsabu 
f’żoni miftuħa biex jistrieħu fil-beraħ u għalhekk mhux meħtieġ tagħmir protettiv addizzjonali.
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Emenda 349
Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.4 - punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-erja totali utilizzabbli ta' gallinari 
għall-pollam għat-tismin għal kull unità 
ta’ produzzjoni m’għandhiex taqbeż l-
1.600 m²;

Ġustifikazzjoni

Għal produzzjoni sostenibbli hemm bżonn ta' limitu massimu ta’ produzzjoni għal kull unità.

Emenda 350
Proposta għal regolamentAnness II - Parti II - punt 2.4.4 - punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) in-numru totali ta' tiġieġ li jbid 
m'għandux jaqbeż it-12 000 tiġieġa 
f'unità ta' produzzjoni. F’gallinar wieħed 
tal-pollam m'għandhomx ikunu permessi 
aktar minn 3 000 tiġieġa li tbid. Għal 
pollam li għadu żgħir, għandhom 
japplikaw regoli speċifiċi;

Ġustifikazzjoni
Għal produzzjoni sostenibbli hemm bżonn ta' limitu massimu ta’ produzzjoni għal kull unità.

Emenda 351

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.5 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.4.5. Id-densità tal-istokkijiet 2.4.5. Demel 

Ġustifikazzjoni

It-test u l-intestatura tiegħu mhumiex ċari. Ikun aħjar li jiġu ċċarati, billi jiġi indikat li dan il-
punt jittratta d-demel b’referenza għad-Direttiva attwali. Kull Stat Membru adatta d-
Direttiva Ewropea dwar in-Nitrati skont il-problemi ambjentali tiegħu. Huwa importanti li 
titħalla l-possibbiltà li tiġi bbażata fuq dispożizzjonijiet nazzjonali, bħal fil-każ tar-
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Regolament attwali dwar il-produzzjoni organika (Artikolu 15(2) tar-Regolament 889/2008).

Emenda 352

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.5 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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L-għadd massimu ta' annimali għal kull 
ettaru għandu jirrispetta l-limiti li ġejjin:

Il-kwantità massima ta' demel mifrux 
għal kull ettaru għandha tikkonforma 
mal-limitu ta' 170kg ta' nitroġenu 
organiku fis-sena u għal kull ettaru ta' 
żona agrikola. Għal din ir-raġuni, l-għadd 
massimu ta' annimali għal kull ettaru 
għandu jirrispetta l-limiti li ġejjin jew jiġi 
kkalkulat fuq il-bażi ta’ dispożizzjonijiet 
nazzjonali korrispondenti adottati skont l-
implimentazzjoni tad-Direttiva 
91/676/KEE:

Ġustifikazzjoni

It-test u l-intestatura tiegħu mhumiex ċari. Ikun aħjar li jiġu ċċarati, billi jiġi indikat li dan il-
punt jittratta d-demel b’referenza għad-Direttiva attwali. Kull Stat Membru adatta d-
Direttiva Ewropea dwar in-Nitrati skont il-problemi ambjentali tiegħu. Huwa importanti li 
titħalla l-possibbiltà li tiġi bbażata fuq dispożizzjonijiet nazzjonali, bħal fil-każ tar-
Regolament attwali dwar il-produzzjoni organika (Artikolu 15(2) tar-Regolament 889/2008).

Emenda 353

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.5. paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

L-erja minima tal-art ta' ġewwa u ta' barra u karatteristiċi oħrajn tal-akkomodazzjoni tal-għasafar tal-
ispeċi Gallus gallus għandhom ikunu kif ġej: 

Għasafar tat-
trobbija/li 
qegħdin irabbu

Stokk ta’ għasafar li 
għadhom żgħar

Għasafar għat-tismin Ħasjien Qrejjaq

Età Għasafar li 
qegħdin irabbu 

Tiġieġ li 
għadhom 
ma bdewx 
ibidu ta’ 0-
8-il 
ġimgħa

Tiġieġ li 
għadhom 
ma bdewx 
ibidu ta’ 9-
18-il 
ġimgħa

Ġwież 
żgħir 0-21 
jum

Ġwież kbir 22 
- 81 jum

22 -150 
jum

Tiġieġ li 
jbidu minn 
19-il 
ġimgħa

Ir-rata ta’ 
stokkjar fil-
gallinari (l-
għadd ta’ 
għasafar għal 
kull metru 
kwadru ta’ 
erja utilizzata) 
għall-gallinari 

6 għasafar 24 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

15 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

20 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

10 għasafar 
b’massimu ta’ 
21 kg piż 
ħaj/m2

10 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

6 għasafar



RR\1077954MT.doc 205/349 PE557.122v02-00

MT

fissi u mobbli 

Spazju fuq il-
passiġġiera 
(cm)

18

Limiti 
addizzjonali 
għal kull 
metru kwadru 
ta' erja tal-art 
f'sistemi 
b'għadd ta' 
sulari (jinkludi 
l-veranda jekk 
din tkun 
aċċessibbli lejl 
u nhar)

9 għasafar 36 għasfur 
mingħajr l-
erja tal-
veranda

22 għasfur Mhux applikabbli normalment 9 għasafar

Il-limiti tad-
daqs tal-
qatgħa

3,000 inkluż l-
irġiel

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Ir-rati tal-
istokkjar ta’ 
spazji barra 
(m2/kull 
għasfur), 
sakemm ma 
jinqabiżx il-
limitu ta’ 170 
kg ta’ 
N/ettaru/sena

4 1 4 1 4 4 4

Sottodiviżibbli għal produzzjoni ta' gruppi ta' 3x3 000  jew ta' 2x4 800

Emenda

L-erja minima tal-art ta' ġewwa u ta' barra u karatteristiċi oħrajn tal-akkomodazzjoni tal-għasafar tal-
ispeċi Gallus gallus għandhom ikunu kif ġej:

Għasafar tat-
trobbija/li 
qegħdin 
irabbu

Stokk ta’ għasafar li 
għadhom żgħar

Għasafar għat-tismin Ħasjien Qrejjaq

Età Għasafar li 
qegħdin 
irabbu 

Tiġieġ li 
għadhom ma 
bdewx ibidu 
ta’ 0-8-il 
ġimgħa

Tiġieġ li 
għadhom 
ma bdewx 
ibidu ta’ 9-
18-il 
ġimgħa

Ġwież 
żgħir 0-28 
jum

Ġwież kbir 22 
- 91 jum

91 -150 
jum

Tiġieġ li 
jbidu minn 
19-il 
ġimgħa

Ir-rata ta’ 
stokkjar fil-
gallinari (l-
għadd ta’ 
għasafar għal 
kull metru 

6 għasafar 24 għasafar 
b’massimu ta’ 
25 kg piż 
ħaj/m2

16 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 25 kg 
piż ħaj/m2

20 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 25 kg 
piż ħaj/m2

10 għasafar 
b'massimu ta' 
25kg piż 
ħaj/m2. 
Madankollu 
f'każ ta' 

6.5 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 25 kg 
piż ħaj/m2

9 għasafar 
għal kull 
m2/b’massi
mu ta’ 25 
kg piż 
ħaj/m2/ta' 
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kwadru ta’ 
erja utilizzata) 
għall-gallinari 
fissi u mobbli 

gallinari 
mobbli li ma 
jaqbżux il-
150m2 u li 
jitħalla miftuħ 
bil-lejl, l-
għadd ta' 
okkupazzjoni 
jista' jiżdied 
sa 16-il 
annimal, 
sakemm dak 
it-total ma 
jaqbiżx it-30 
kg ħaj/m2

wiċċ 
utilizzabbli
, bl-
esklużjoni 
tal-
veranda 

Spazju fuq il-
passiġġiera 
(cm)

15

Limiti 
addizzjonali 
għal kull 
metru kwadru 
ta' erja tal-art 
f'sistemi 
b'għadd ta' 
sulari (jinkludi 
l-veranda jekk 
din tkun 
aċċessibbli lejl 
u nhar)

36 għasfur 
mingħajr l-erja 
tal-veranda

24 għasfur Mhux applikabbli normalment 9 għasafar

Il-limiti tad-
daqs tal-
qatgħa

10 000* 10 000 Massimu 
ta' qatgħa 
waħda 
għal kull 
gallinar 
għall-
pollam u 4 
gallinari 
għal kull 
unità ta' 
produzzjon
i 

Massimu ta' 
qatgħa waħda 
għal kull 
gallinar għall-
pollam u 4 
gallinari għal 
kull unità ta' 
produzzjoni

Massimu 
ta' qatgħa 
waħda 
għal kull 
gallinar 
għall-
pollam u 4 
gallinari 
għal kull 
unità ta' 
produzzjon
i

3 000 u 
massimu 
ta' 9 000 
għal kull 
gallinar 
tal-pollam 
u massimu 
ta' 18 000 
għal kull 
azjenda 
agrikola

Ir-rati tal-
istokkjar ta’ 
spazji barra 
(m2/kull 
għasfur), 
sakemm ma 
jinqabiżx il-
limitu ta’ 170 
kg ta’ 
N/ettaru/sena

4 1 2 4 4

* sottodiviżibbli għal produzzjoni ta' gruppi ta' 3x3 000  jew ta' 2x4 800  
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Emenda 354

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.5. - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

L-erja minima tal-art ta' ġewwa u ta' barra u karatteristiċi oħrajn tal-akkomodazzjoni ta' għasafar mhux 
tal-ispeċi Gallus gallus għandhom ikunu kif ġej:

Dundjani Wiżż Papri Farawni

Tip Raġel Mara Kollha Peking Tip Raġel Mara Kollha

Ir-rata ta’ 
stokkjar fil-
gallinari (l-
għadd ta’ 
għasafar għal 
kull metru 
kwadru ta’ erja 
utilizzata) għall-
gallinari fissi u 
mobbli

10 għasfur 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

10 għasfur 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

10 
għasfur 
b’massi
mu ta’ 
21 kg piż 
ħaj/m2

10 
għasfur 
b’massim
u ta’ 21 
kg piż 
ħaj/m2

10 għasfur 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

10 għasfur 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

10 għasfur 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

10 għasfur 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m2

Spazju fuq il-
passiġġiera (cm)

40 40 Mhux 
applikab
bli 
normalm
ent

Mhux 
applikabb
li 
normalm
ent

40 40 Mhux 
applikabbl
i 
normalme
nt

20

Il-limiti tad-
daqs tal-qatgħa

2,500 2,500 2,500 4 000 
nisa
3 200 
irġiel

3,200 4,000 3,200 5,200

Ir-rati tal-
istokkjar ta' 
spazji barra fil-
miftuħ (m2/kull 
għasfur), 
sakemm ma 
jinqabiżx il-
limitu ta' 170 kg 
ta' N/ettaru/sena

10 10 15 4.5 4.5 4.5 4.5 4

Emenda

L-erja minima tal-art ta' ġewwa u ta' barra u karatteristiċi oħrajn tal-akkomodazzjoni ta' għasafar mhux 
tal-ispeċi Gallus gallus għandhom ikunu kif ġej:

Dundjani Wiżż Papri Farawni

Tip Raġel Mara Kollha Peking Tip Raġel Mara Kollha

Perjodu ta’ 
bidu

0 -63 jum 0 -63 jum 0 -35 
jum

0 -26 jum 0 -35 jum 0 -35 jum 0 -35 jum 0 -28 jum

Ir-rata ta’ 
stokkjar fil-

6.25  
b’massimu 

6.25  
b’massimu 

5 
b’massi

8 
b’massim

8 
b’massimu 

10  
b’massimu 

8 
b’massimu 

13  
b’massimu 
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gallinari (l-
għadd ta’ 
għasafar għal 
kull metru 
kwadru ta’ erja 
utilizzata) għall-
gallinari fissi u 
mobbli

ta’ 35 kg 
piż ħaj/m2

ta’ 35 kg 
piż ħaj/m2

mu ta’ 
30 kg piż 
ħaj/m2

u ta’ 35 
kg piż 
ħaj/m2

ta’ 35 kg 
piż ħaj/m2

ta’ 25 kg 
piż ħaj/m2

ta’ 35 kg 
piż ħaj/m2

ta’ 25 kg 
piż ħaj/m2

Ir-rata ta’ 
stokkjar fil-
gallinari (l-
għadd ta’ 
għasafar għal 
kull metru 
kwadru ta’ erja 
utilizzata) 
għall-gallinari 
mobbli b'erja 
tal-art ta' mhux 
aktar minn 
150m2

16 b'massimu ta' 30 kg piż ħaj/m2

Il-limiti tad-
daqs tal-qatgħa

2,500 2,500 2,500 4,000 
femminili 
3,200 
maskili

3,200 4,000 3,200 5,200

Limiti ta' daqs 
tal-azjenda 
agrikola

Massimu ta’ qatgħa għal kull gallinar u massimu ta’ 4 gallinari għal kull unità ta’ produzzjoni.

Ir-rati tal-
istokkjar ta' 
spazji barra fil-
miftuħ (m2/kull 
għasfur), 
sakemm ma 
jinqabiżx il-
limitu ta' 170 kg 
ta' N/ettaru/sena

6 6 10 2 2 2 3 2

Emenda 355

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.6 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tjur għandu jkollhom aċċess għal 
spazju fil-miftuħ għal mill-inqas terz minn 
ħajjithom. B'mod partikolari, għandu 
jkollhom aċċess kontinwu matul il-
ġurnata minn kemm jista' jkun kmieni 

(a) it-tiġieġ li jbidu u t-tiġieġ finisher 
għandu jkollhom aċċess għal spazju fil-
miftuħ għal mill-inqas terz minn ħajjithom, 
minbarra f'każ ta' restrizzjonijiet 
temporanji imposti mil-leġiżlazzjoni tal-
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f'ħajjithom, meta jippermettu l-
kundizzjonijiet fiżjoloġiċi u fiżiċi, 
minbarra f'każ ta' restrizzjonijiet 
temporanji imposti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni;

Unjoni;

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet sanitarji, tiġieġ ta’ inqas minn 18-il ġimgħa li jkunu se jsiru tiġieġ li jbid ma 
jkollhomx aċċess għal żoni esterni (kopertura minn tilqim ma tkunx garantita u jkun hemm 
riskju li l-bajd ikun kontaminat bis-Salmonella u mycoplasmae). Peress li l-istadju bijoloġiku 
tat-tiġieġ ta' anqas minn sena jirrappreżenta terz tal-ħajja tat-tiġieġ, dawn id-dispożizzjonijiet 
ma jipprevenux l-annimali milli jkollhom aċċess għal spazju fil-beraħ għall-maġġoranza ta’ 
ħajjithom.

Emenda 356

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.4.6 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ispazji fil-miftuħ għall-pollam 
għandhom fil-parti l-kbira tagħhom ikunu 
mgħottija bil-ħxejjex ta' firxa kbira ta' 
pjanti u jkollhom faċilitajiet ta' kenn u 
jippermettu li l-pollam ikollu aċċess faċli 
għal għadd adegwat ta' ħwat minn fejn 
jistgħu jixorbu. Il-ħxejjex fl-ispazju ta' 
barra jridu jinħasdu u jitneħħew b'mod 
regolari biex jitnaqqas il-potenzjal li 
jinġemgħu eċċessi ta' nutrijenti. L-ispazji 
ta' barra ma għandhomx ikunu ikbar minn 
raġġ ta' 150 m mill-iktar toqba qrib fil-
gallinar. Madankollu tkun permessa 
estensjoni sa massimu ta' 350 m mill-iktar 
toqba qrib fil-gallinar sakemm ikun hemm 
għadd biżżejjed ta' strutturi tal-kenn u ħwat 
tal-ilma mqassmin b'mod ugwali madwar 
l-ispazju kollu, b'mill-inqas erba' strutturi 
tal-kenn għal kull ettaru;

(b) l-ispazji fil-miftuħ għall-pollam 
għandhom fil-parti l-kbira tagħhom ikunu 
mgħottija bil-ħxejjex ; Il-ħxejjex fl-ispazju 
ta' barra jridu jinħasdu u jitneħħew b'mod 
regolari biex jitnaqqas il-potenzjal li 
jinġemgħu eċċessi ta' nutrijenti. L-ispazji 
ta' barra ma għandhomx ikunu ikbar minn 
raġġ ta' 150 m mill-iktar toqba qrib fil-
gallinar. Madankollu tkun permessa 
estensjoni sa massimu ta' 350 m mill-iktar 
toqba qrib fil-gallinar sakemm ikun hemm 
għadd biżżejjed ta' strutturi tal-kenn jew 
arbuxelli/faxxini mqassmin b'mod ugwali 
madwar l-ispazju kollu, b'mill-inqas erba' 
strutturi tal-kenn jew imsaġar għal kull 
ettaru;

Ġustifikazzjoni

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de 
l’élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de 
plantes » au risque d’avoir des espèces exotiques néfastes pour l’environnement.La présence 
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d’abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque 
important en cas d’épisode d’Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne 
la déconseille en cas d’épisode d’Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence 
dans certains états-membres.C’est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, 
qui aide les volailles à s’étendre sur les parcours en plein air, il n’est pas nécessaire d’avoir 
d’autres équipements de protection en plus.

Emenda 357

Proposta għal regolament
Anness II - Parti II - punt 2.5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.5a. It-trobbija ta' ċriev ħomor bi tbajja 
bojod, mufluni u ċriev ħomor
2.5a.1. Konverżjoni
Ċriev ħomor bi tbajja bojod, ċriev ħomor, 
mufluni u l-prodotti tagħhom jistgħu 
jitqiesu organiċi wara konformità ma’ 
perjodu ta’ konverżjoni ta’ mill-inqas sitt 
xhur għal ċriev ħomor bi tbajja bojod u l-
mufluni u 12-il xahar għaċ-ċriev ħomor.
2.5a.2. Il-kundizzjonijiet speċifiċi tal-
istrutturi tal-kenn u d-densità ta’ stokkjar
Għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin 
rigward l-istrutturi tal-kenn u d-densità 
tal-istokkijiet:
(a) ċriev ħomor bi tbajja bojod, mufluni u 
ċriev ħomor għandhom jitrabbew fi 
strutturi ta' kenn kif imsemmi fil-punt (f) 
Id-daqs minimu ta’ struttura ta' kenn 
għaċ-ċriev ħomor bi tbajja bojod u l-
mufluni għandu jkun ta’ ettaru u żewġ 
ettari għaċ-ċriev ħomor. Jekk bosta speċi 
jitrabbew flimkien fi struttura ta' kenn 
waħda, id-daqs minimu ta' din l-istruttura 
għandu jkun ta’ tliet ettari;
(b) Għandha titqies il-possibbiltà li kull 
struttura ta' kenn tinqasam f'żewġ 
imgħalqa. Id-daqs minimu ta’ struttura 
ta' kenn għandu jkun nofs ettaru għal 
ċriev ħomor bi tbajja bojod u l-mufluni u 
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mill-inqas ta’ ettaru għal ċriev ħomor jew 
għal bosta speċi ta' trobbija li jitrabbew fi 
struttura ta' kenn komuni;
(c) l-annimali għandhom jgħixu fi gruppi 
soċjali. Annimali adulti fi struttura ta' 
kenn waħda għandhom jinkludu, bħala 
minimu, tliet nisa u raġel wieħed għal 
kull speċi ta’ annimal. Il-limitu massimu 
għan-numru ta' annimali għal kull ettaru 
fi struttura ta' kenn għandu jkun:
(i) Ċriev ħomor bi tbajja bojod u mufluni: 
10 annimali adulti għal kull ettaru;
(ii) ċriev ħomor: 5 annimali adulti għal 
kull ettaru;
(d) (d) annimali li jitrabbew f’merħla 
għandhom ikunu inklużi fil-kwota 
msemmija fil-punt (c) fl-ewwel sena ta’ 
ħajjithom; 
(e) mhux permess li jitrabbew annimali 
individwali waħedhom, ħlief għal perjodu 
limitat ta’ żmien u għal raġuni valida, 
bħall-prevenzjoni ta’ mard u trattament 
veterinarju;
(f) japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:
(i) struttura ta' kenn għandha tfisser 
magħlaq li għandu jinkludi parti fejn l-
annimali jingħataw kenn mit-temp. Mhix 
permessa struttura ta' kenn fuq ħamrija 
mistagħdra jew imxarrab ħafna għal 
bhejjem ta' trobbija organika;
(ii) matul perjodu ta' veġetazzjoni 
għandha tkun żgurata r-ragħa naturali fi 
struttura ta' kenn. Mhux permessi 
strutturi ta' kenn li ma jistgħux jipprovdu 
għalf b'ragħa tul perjodu ta' veġetazzjoni;
(iii) l-annimali għandhom ikunu 
pprovduti b’postijiet fejn jistaħba u 
postijiet imkennija;
(iv) l-annimali għandu jkollhom metodu 
naturali għat-trattament tal-qawqab. Jekk 
dan ma jkunx xieraq minħabba l-għamla 
tal-ħamrija, l-adegwatezza għandha tkun 
żgurata permezz ta’ miżuri oħra xierqa 
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(eż. billi tiġi kkonsolidata l-ħamrija 
madwar l-għalf);
(v) Fi strutturi ta' kenn għaċ-ċriev ħomor, 
l-annimali għandhom ikunu jistgħu 
jinqalbu fit-tajn sabiex jiżguraw it-tindif 
tal-pil u r-regolamentar tat-temperatura 
tal-ġisem;
(vi) Għandhom jiġu installati mkejjen ta’ 
tagħlif li jkunu protetti mit-temp u 
aċċessibbli kemm għall-annimali kif ukoll 
għall-persuni li jieħdu ħsiebhom. Il-
ħamrija fejn jinsabu l-imkejjen ta’ tagħlif 
għandha tiġi kkonsolidata, u t-tagħmir ta' 
tagħlif għandu jkun mgħammar b’saqaf;
(vii) jekk ma jkunx jista' jiġi stabbilit 
aċċess permanenti għall-għalf, l-imkejjen 
ta' tagħlif għandhom jitfasslu b'tali mod li 
l-annimali kollha jkunu jistgħu jieklu fl-
istess ħin;
(viii), l-ilqugħ ta’ barra u ta’ ġewwa 
għandu jkun viżibbli b’mod ċar għal 
annimali b’tali mod li ma jistgħux 
jindarbu. L-ilqugħ m’għandux ikollu truf 
li jaqta'
(ix) l-ilqugħ tal-istruttura ta' kenn 
għandu jkollu għoli ta' mill-anqas 1.8m 
għaċ-ċriev ħomor bi tbajja bojod u tal-
anqas 2m għaċ-ċriev ħomor. Dawn it-tipi 
ta’ tul m’għandhomx japplikaw għall-
ilqugħ fi struttura ta' kenn għall-ħolqien 
ta' magħlqa;
(x) matul il-perjodu ta' veġetazzjoni l-
annimali għandhom jirgħu fl-istrutturi ta' 
kenn;
(xi) l-għoti tal-ikel għandu jitħalla biss 
f'każ ta' nuqqas ta' ragħa minħabba 
kundizzjonijiet ħżiena ta' temp;
(xii) annimali mrobbija fi strutturi ta' 
kenn għandhom ikunu pprovduti b’ilma 
nadif. Jekk mhux disponibbli sors 
naturali ta’ ilma faċilment aċċessibbli 
għall-annimali, dawn għandhom jiġu 
pprovduti b'postijiet għat-tisqija.
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Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur dejjem qed jitlob aktar prodotti tal-fenek u tas-selvaġġina organika. Huwa 
għalhekk li għandhom jiddaħħlu regoli uniformi għat-trobbija ta’ ċriev ħomor, mufluni, ċriev 
ħomor bi tbajja bojod, fniek fil-livell tal-UE.

Emenda 358

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) "sajd sostenibbli" jfisser l-estrazzjoni 
ta' riżorsi akkwatiċi ħajjin li jistgħu 
jinżammu b'mod mhux definit mingħajr 
ma titnaqqas il-kapaċità tal-ispeċi mira, 
b'tali mod li jinżammu livelli ta' 
popolazzjoni b'saħħitha u mingħajr 
impatti negattivi għoljin fuq speċi oħrajn 
fl-ekosistema jew fil-ħabitats tagħhom 
skont it-tifsira ta' Direttiva Qafas dwar l-
Ilma 1a jew skont id-Direttiva Kwadru 
dwar l-Istrateġija Marina1b, kif 
applikabbli
__________________
1a Id-Direttiva 2006/113/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar il-kwalità 
meħtieġa ghall-ilmijiet tal-koltivazzjoni 
tal-molluski (ĠU L 376, 27.12.2006, 
p. 14).
1b Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 
164, 25.6.08, p. 19).

Emenda 359

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 2.6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.6a. Azjendi tal-produzzjoni organika tal-
alka u tal-annimali tal-akkwakultura 
m’għandhomx jikkawżaw riskji għal speċi 
li huma ta’ interess għall-konservazzjoni.

Emenda 360

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 3.2.1. - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iż-żoni fejn din tikber ikunu ta' status 
ekoloġiku għoli kif iddefinit fid-Direttiva 
2000/60/KE, u ma jkunux meqjusa mhux 
addattati mil-lat tas-saħħa.

(a) iż-żoni fejn din tikber ikunu ta' status 
ekoloġiku għoli kif iddefinit fid-Direttiva 
2000/60/KE, jew li għandhom ekwivalent 
ta' kwalità għaż-żoni ta' produzzjoni 
kklassifikati bħala A u B fir-regolament 
(KE) Nru.  854/200476 u ma jkunux 
meqjusa mhux addattati mil-lat tas-saħħa.

__________________ __________________

Id-Direttiva 2006/113/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar il-kwalità 
meħtieġa ghall-ilmijiet tal-koltivazzjoni 
tal-molluski (ĠU L 376, 27.12.2006, 
p. 14).

75 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, 
p.1).
75a Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 li jistipula regoli 
speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ 
kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw 
mill-annimali maħsuba għall-konsum 
uman (ĠU L 139, 25.06.2004). 

Emenda 361

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 3.2.2. - punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex ikun żgurat li tinżamm ġabra 
wiesgħa ta' ġeni, il-ġbir tal-alka żagħżugħa 
għandu jsir b'mod regolari biex tiġi 
ssupplimentata l-ħażna tal-istokkijiet li 
jitkabbru ġewwa;

(b) biex ikun żgurat li tinżamm ġabra 
wiesgħa ta' ġeni, il-ġbir tal-alka għandu jsir 
b'mod regolari biex tinżamm u tiżdied id-
diversità tal-ħażna tal-istokkijiet li 
jitkabbru ġewwa;

Emenda 362

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt .

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4.4. Jekk l-alka tinqata’ minn żona 
komuni jew maqsuma għall-qtugħ tal-alka, 
għandu jkun hemm evidenza dokumentarja 
li l-ammont maqtugħ kollu huwa 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

3.4.4. Jekk l-alka tinqata’ minn żona 
komuni jew maqsuma għall-qtugħ tal-alka, 
għandu jkun hemm evidenza dokumentarja 
prodotta mill-awtorità kompetenti 
maħtura mill-Istat Membru kkonċernat li 
turi li l-ammont maqtugħ kollu huwa 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

Emenda 363

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.2.1 - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fejn mhuwiex prattiku li jinkisbu 
annimali skont il-kundizzjonijiet 
speċifikati fil-punt (a), huma jistgħu 
jinqabdu f’ambjent selvaġġ. It-tali 
annimali għandhom jinżammu skont 
ġestjoni organika għal mill-anqas tliet 
xhur qabel ma jkunu jistgħu jintużaw.

Emenda 364

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.2.1 - punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) annimali tal-akkwakultura slavaġ 
maqbudin jew annimali tal-akkwakultura 
mhux organika jistgħu jiddaħħlu f'azjenda 
biex itejbu l-istokkijiet ġenetiċi. It-tali 
annimali għandhom jinżammu skont 
ġestjoni organika għal mill-anqas tliet xhur 
qabel ma jkunu jistgħu jintużaw għat-
tgħammir.

(d) annimali tal-akkwakultura slavaġ 
maqbudin jew annimali tal-akkwakultura 
mhux organiċi jistgħu jiddaħħlu f’azjenda 
biss f’każijiet debitament ġustifikati fejn l-
ebda razza organika ma tkunx disponibbli 
jew fejn l-istokk ġenetiku ġdid għal 
skopijiet ta’ tgħammir jinġieb f’unità ta’ 
produzzjoni wara li tkun ingħatat l-
awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti, 
bil-ħsieb biex itejbu l-adegwatezza tal-
istokkijiet ġenetiċi. It-tali annimali 
għandhom jinżammu skont ġestjoni 
organika għal mill-anqas tliet xhur qabel 
ma jkunu jistgħu jintużaw għat-tgħammir.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li tiġi 
stabbilita database kompjuterizzata għall-
elenkar ta’ speċi tal-akkwakultura 
organiċi tal-ħut żgħir li għalihom huma 
disponibbli fit-territorju tiegħu u l-
kapaċità ta’ produzzjoni fost l-intrapriżi 
tal-akkwakultura ċċertifikati.
Fl-ebda każ ma tista’ tingħata 
awtorizzazzjoni għall-qbid ta' ħut selvaġġ 
li huwa fuq il-lista l-ħamra tal-Ispeċijiet 
fil-Periklu.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu d-dettalji 
tekniċi għall-istabbiliment tad-data base 
imsemmija fil-paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija 
fl-Artikolu 37 (2).

Emenda 365

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.3.1 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fil-każ ta' materjal tal-għalf mhux (d) fil-każ ta' materjal tal-għalf mhux 
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organiku li joriġina mill-pjanti, materjal 
tal-għalf li joriġina minn annimali u 
minerali, addittivi tal-għalf; ċerti prodotti li 
jintużaw fin-nutrizzjoni tal-annimali u 
għajnuniet għall-ipproċessar għandhom 
jintużaw biss jekk ikunu awtorizzati għall-
użu fil-produzzjoni organika skont dan ir-
Regolament;

organiku li joriġina minn annimali u 
minerali, addittivi tal-għalf; ċerti prodotti li 
jintużaw fin-nutrizzjoni tal-annimali u 
għajnuniet għall-ipproċessar għandhom 
jintużaw biss jekk ikunu awtorizzati għall-
użu fil-produzzjoni organika skont dan ir-
Regolament;

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ materjal ta’ għalf mhux organiku mhuwiex neċessarju għall-akkwakultura.

Emenda 366

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.3.2. - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni tat-trobbija għandhom ikunu ta' 
status ekoloġiku għoli kif iddefinit mid-
Direttiva 2000/60/KE.

(b) iż-żoni tat-trobbija għandhom ikunu ta' 
status ekoloġiku għoli kif iddefinit mid-
Direttiva 2000/60/KE, jew ta’ status 
ambjentali tajjeb, kif definit mid-Direttiva 
2008/56/KE. L-elementi tal-pajsaġġ 
naturali bħal “siti ta’ wirt naturali” 
għandhom jinżammu.

Emenda 367

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.3.3. - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) materjali tal-għalf organiku li joriġinaw 
mill-pjanti jew mill-annimali; il-materjal 
mill-pjanti ma għandux jaqbeż is-60% tat-
total tal-ingredjenti.

(e) materjali tal-għalf organiku li joriġinaw 
mill-pjanti jew mill-annimali; il-porzjon 
tal-għalf jista’ jinkludi prodotti organiċi 
tal-pjanti sa massimu ta’ 60 %.

Ġustifikazzjoni

Meħuda minn 889/2008.
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Emenda 368

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.3.3 - punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) astażantin li jkun ġej l-aktar minn 
sorsi organiċi, bħal mill-qxur tal-
krustaċej organiċi, jista’ jintuża fil-
porzjon tal-għalf tas-salamun u tat-troti 
fil-limitu tal-ħtiġijiet fiżjoloġiċi tagħhom. 
Jekk ma jkunux disponibbli s-sorsi 
organiċi, jistgħu jintużaw sorsi naturali 
tal-astażantin (bħall-ħmira tat-tip 
“Phaffia”).

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinqdew il-bżonnijiet fiżjoloġiċi l-aktar tal-annimali tal-akkwakultura karnivori, 
għandu jiġi permess astażantin derivat naturalment skont kundizzjonijiet speċifiċi. Ir-
regolament eżistenti dwar dan il-qasam għandu jinżamm.

Emenda 369

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.4.2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-użu tat-trattamenti allopatiċi huwa 
limitat għal żewġ korsijiet ta’ trattament 
fis-sena, ħlief għat-tilqim u għall-iskemi 
obbligatorji ta’ qerda. Madanakollu, fil-
każijiet ta’ ċiklu ta’ produzzjoni ta’ inqas 
minn sena, japplika limitu ta’ trattament 
allopatiku wieħed. Jekk jinqabżu l-limiti 
msemmija għat-trattamenti allopatiċi, l-
annimali tal-akkwakultura kkonċernati ma 
jistgħux jinbiegħu bħala prodotti organiċi;

(d) l-użu tat-trattamenti allopatiċi huwa 
limitat għal żewġ korsijiet ta’ trattament 
fis-sena, ħlief għat-tilqim, it-trattamenti 
kontra l-parassiti u l-iskemi obbligatorji 
ta’ qerda. Madanakollu, fil-każ ta’ ċiklu ta’ 
produzzjoni ta’ inqas minn sena, għandu 
japplika limitu ta’ trattament allopatiku 
wieħed. Jekk jinqabżu l-limiti msemmija 
għat-trattamenti allopatiċi, l-annimali tal-
akkwakultura kkonċernati ma jistgħux 
jinbiegħu bħala prodotti organiċi;

Ġustifikazzjoni

Il-parassiti spiss huma trattati bi prodotti klassifikati bħala trattamenti allopatiċi. Għal din 
ir-raġuni, u sabiex tiġi żgurata l-koerenza mal-punt 4.1.4.2.(e), hija meħtieġa eżenzjoni fil-
punt 4.1.4.2.(d).
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Emenda 370

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.5.5. - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tal-anqas ħamsa fil-mija miż-żona ta’ 
mad-dawra tal-istabbiliment (‘iż-żona fejn 
jiltaqgħu l-art u l-ilma’) għandu jkollha 
veġetazzjoni naturali.

(b) tal-anqas 15% miż-żona ta’ mad-dawra 
tal-istabbiliment (‘iż-żona fejn jiltaqgħu l-
art u l-ilma’) għandu jkollha veġetazzjoni 
naturali.

Ġustifikazzjoni

Li jintlaħaq 15 % ta’ veġetazzjoni naturali huwa adegwat għall-azjendi tal-akkwakultura 
organika.

Emenda 371

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.5.10 - punt a - tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Is-sistema tal-produzzjoni Is-sistemi tat-tismin fl-istabbilimenti jridu 
jingħalfu minn sistemi miftuħin. Ir-rata ta’ 
ġiri tal-ilma trid tiżgura li jkun hemm mill-
inqas 60 % ta' saturazzjoni bl-ossiġnu 
għall-istokk u trid tiżgura l-kumdità 
tagħhom u tiżgura t-tneħħija tal-ilma bin-
naqal li jkun ħiereġ ’il barra mill-
istabbiliment.

Id-densità massima tal-istokk L-ispeċijiet tal-familja tas-salamun mhux 
elenkati hawn taħt 15-il kg/m3

Salamun 20 kg/m3 :

Troti kannella u l-Oncorhynchus mykiss 25 
kg/m3

Charr tal-Artiku 20 kg/m3

Emenda

Is-sistema tal-produzzjoni Is-sistemi tat-tismin fl-istabbilimenti jridu 
jingħalfu minn sistemi miftuħin. Ir-rata ta’ 
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ġiri tal-ilma trid tiżgura li jkun hemm mill-
inqas 60 % ta' saturazzjoni bl-ossiġnu 
għall-istokk u trid tiżgura l-kumdità 
tagħhom u tiżgura t-tneħħija tal-ilma bin-
naqal li jkun ħiereġ ’il barra mill-
istabbiliment.

Id-densità massima tal-istokk L-ispeċijiet tal-familja tas-salamun mhux 
elenkati hawn taħt 15-il kg/m3

Salamun 15 kg/m3 

It-trota kannella u t-trota qawsalla 15 
kg/m3

Charr tal-Artiku 15 kg/m3

Emenda 372

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.5.10 - punt c - tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Is-sistema tal-produzzjoni F’sistemi taż-żamma tal-ilma miftuħin 
(xbieki taż-żamma/gaġeġ) b’veloċità 
minima tal-kurrent tal-baħar biex il-ħut 
jingħata l-aħjar trattament possibbli jew 
f'sistemi miftuħin fuq l-art.

Id-densità massima tal-istokk Għall-ħut kollu ħlief għall-barbun 
imperjali: 15 kg/m3

Għall-barbun imperjali: 25 kg/m3

Emenda

Is-sistema tal-produzzjoni F’sistemi taż-żamma tal-ilma miftuħin 
(xbieki taż-żamma/gaġeġ) b’veloċità 
minima tal-kurrent tal-baħar biex il-ħut 
jingħata l-aħjar trattament possibbli jew 
f'sistemi miftuħin fuq l-art.

Id-densità massima tal-istokk Għall-ħut kollu ħlief għall-barbun 
imperjali: 10 kg/m3

Għall-barbun imperjali: 20 kg/m3
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Emenda 373

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.5.10 - punt e - tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Is-sistema tal-produzzjoni Ir-rata ta’ ġiri tal-ilma f’kull unità tat-
trobbija għandha tkun biżżejjed biex 
tiżgura l-benessri tal-annimali

L-ilma li jkun ħiereġ ’il barra minnhom 
għandu jkun tal-istess kwalità bħal dak li 
jkun dieħel fihom

Id-densità massima tal-istokk 30 kg/m3

Emenda

Is-sistema tal-produzzjoni Ir-rata ta’ ġiri tal-ilma f’kull unità tat-
trobbija għandha tkun biżżejjed biex 
tiżgura l-benessri tal-annimali

L-ilma li jkun ħiereġ ’il barra minnhom 
għandu jkun tal-istess kwalità bħal dak li 
jkun dieħel fihom

Id-densità massima tal-istokk 20 kg/m3

Emenda 374

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.5.10 - punt i - tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Is-sistema tal-produzzjoni Il-vaski u n-nases

Id-densità massima tal-istokk Pangasju 10 kg/m3

Oreochromis: 20 kg/m3

Emenda

Is-sistema tal-produzzjoni Il-vaski u n-nases

Id-densità massima tal-istokk Pangasju: 10 kg/m3

Oreochromis: 15 kg/m3
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Emenda 375

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.1.6.3 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jittawwal il-ħin naturali tal-
ġurnata, dan ma għandux jaqbeż massimu 
li jirrispetta l-ħtiġijiet etoloġiċi, il-
kundizzjonijiet ġeografiċi u s-saħħa 
ġenerali tal-annimali fl-istabbiliment, u dan 
il-massimu ma għandux jaqbeż is-16-il 
siegħa kuljum, ħlief għall-għanijiet tar-
riproduzzjoni;

(a) biex jittawwal il-ħin naturali tal-
ġurnata, dan ma għandux jaqbeż massimu 
li jirrispetta l-ħtiġijiet etoloġiċi, il-
kundizzjonijiet ġeografiċi u s-saħħa 
ġenerali tal-annimali fl-istabbiliment, u dan 
il-massimu ma għandux jaqbeż it-12-il 
siegħa kuljum, ħlief għall-għanijiet tar-
riproduzzjoni;

Ġustifikazzjoni

F’sens ta’ benessri tal-annimali, li jittawwal id-dawl sa 16-il siegħa huwa twil wisq.

Emenda 376

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.2.1 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandhom jinżammu reġistri dwar 
meta, kif u minn fejn inġabret iż-żerriegħa 
salvaġġa biex tkun tista’ tiġi ttraċċata lura 
għaż-żona tal-ġbir.

(c) għandhom jinżammu reġistri dwar 
meta, kif u minn fejn inġabret iż-żerriegħa 
salvaġġa biex tkun tista’ tiġi ttraċċata lura 
għaż-żona tal-ġbir u biss wara li tkun 
ingħatat l-awtorizzazzjoni mill-awtorità 
kompetenti.

Emenda 377

Proposta għal regolament
Anness II - Parti III - punt 4.2.2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istabbilimenti organiċi tal-frott tal-
baħar għandhom inaqqsu kemm jista’ 
jkun ir-riskju għal speċijiet li huma ta’ 

(c) l-istabbilimenti organiċi tal-frott tal-
baħar ma għandhomx jikkawżaw riskji 
għal speċijiet li huma ta’ interess għall-



RR\1077954MT.doc 223/349 PE557.122v02-00

MT

interess għall-konservazzjoni. konservazzjoni.

Jekk jintużaw xbieki tal-predaturi, id-
disinn tagħhom ma għandux jippermetti li 
ssir ħsara lill-għasafar li jogħdsu.

Jekk jintużaw xbieki tal-predaturi, id-
disinn tagħhom ma għandux jippermetti li 
ssir ħsara lill-għasafar li jogħdsu.

Emenda 378

Proposta għal regolament
Anness II – Parti III – punt 4.2.3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-molluski jistgħu jitkabbru f’qiegħ il-
baħar biss jekk dan ma jwassal għal ebda 
impatt ambjentali sinifikanti fis-siti tal-
ġbir u tat-trobbija. L-evidenza li l-impatt 
ambjentali ta' din it-trobbija huwa 
minimu għandha tkun sostnuta bi 
stħarriġ u b’rapport dwar iż-żona sfruttata 
li għandhom jingħataw lill-korp jew lill-
awtorità ta’ kontroll mill-operatur. Ir-
rapport għandu jiżdied mal-pjan dwar il-
ġestjoni sostenibbli bħala kapitolu 
separat.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-kultivazzjoni tal-qiegħ tal-molluski mhijiex possibbli b’mod sostenibbli u ma tippreservax l-
ekosistema tal-baħar.

Emenda 379

Proposta għal regolament
Anness II - Parti IV - punt 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. L-addittivi mal-ikel u mal-għalf, l-
għajnuniet għall-ipproċessar, u sustanzi u 
ingredjenti oħra użati għall-ipproċessar ta' 
ikel jew għalf, u kull prattika ta' pproċessar 
użata, bħall-iffumigazzjoni, għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji ta' prattika tajba ta' 
manifattura76.

1.1. L-addittivi mal-ikel u mal-għalf, l-
għajnuniet għall-ipproċessar, u sustanzi u 
ingredjenti oħra użati għall-ipproċessar ta' 
ikel jew għalf, u kull prattika ta' pproċessar 
użata, bħall-iffumigazzjoni, għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji ta' prattika tajba ta' 
manifattura76. Fl-affumikazzjoni tal-ikel, 
huma preferibbli proċeduri li jindirizzaw 
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it-tħassib tas-sikurezza tal-ikel, il-
protezzjoni ambjentali u tar-riżorsi.

__________________ __________________

Il-prattika tajba tal-manifattura kif 
iddefinita fl-Artikolu 3(a) tar-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2006 tat-
22 ta' Diċembru 2006 dwar prassi tajba ta’ 
manifattura għal materjali u oġġetti 
maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel (ĠU 
L 384, 29.12.2006, p. 75)

76 Il-prattika tajba tal-manifattura kif 
iddefinita fl-Artikolu 3(a) tar-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2006 tat-
22 ta' Diċembru 2006 dwar prassi tajba ta’ 
manifattura għal materjali u oġġetti 
maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel (ĠU 
L 384, 29.12.2006, p. 75)

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni ta’ duħħan b’mod konvenzjonali tipproduċi emissjonijiet li jniġġsu fl-ambjent u 
toħloq residwi ta’ sustanzi ta’ ħsara bħall-qatran u ta’ idrokarburi aromatiċi poliċikliċi 
(PAHs) f’ikel affumikat. Għal dawn ir-raġunijiet, il-finanzjament tal-UE appoġġa l-iżvilupp 
ta’ alternattivi ta’ prodotti oħra ta' fumigazzjoni. L-użu ta’ duħħan purifikat (Clean Smoke) 
huwa aktar sikur, b’inqas impatt fuq l-ambjent (Artikolu 11 tat-TFUE) u dwar is-saħħa 
(Artikolu 168(1) TFUE)

Emenda 380

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt 1.4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4a. L-operaturi għandhom jiżguraw it-
traċċabilità ta’ kull prodott fi żmien 
jumejn skont l-Artikolu 18 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002.

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti tal-liġi dwar l-ikel. L-operaturi 
tan-negozju tal-ikel u l-għalf għandhom ikunu kapaċi li jidentifikaw kull persuna li tkun 
ipprovdiethom b'ikel, għalf, annimal li jipproduċi l-ikel, jew xi sustanza oħra maħsuba li tkun, 
jew mistennija li tkun, inkorporata f'ikel jew għalf. Għal dan il-għan, dawk l-operaturi 
għandhom ikollhom sistemi u proċeduri mħaddma li jkunu jippermettu li dan it-tagħrif jkun 
disponibbli fuq talba lill-awtoritajiet kompetenti.
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Emenda 381

Proposta għal regolament
Anness II - Parti IV - punt 1.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6. Ma għandhomx jintużaw prodotti, 
sustanzi u tekniki li jirrikostitwixxu l-
proprjetajiet li jintilfu fl-ipproċessar u fil-
ħżin tal-ikel organiku, li jikkoreġu r-
riżultati ta' negliġenza fl-ipproċessar tal-
ikel organiku jew li b'xi mod jistgħu 
jqarrqu dwar in-natura vera ta' prodotti li 
huma maħsubin biex jiġu 
kkummerċjalizzati bħala organiċi.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem ma jikkorrispondix għal regola ta' produzzjoni u l-kontenut tiegħu diġà kopert 
mill-Artikolu 6, b’mod partikolari l-punti d) u e).

Emenda 382

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt 1.6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6a. L-użu ta’ tekniki, prodotti u sustanzi 
prodotti bl-użu tan-nanoteknoloġija 
għandhom jiġu pprojbiti fil-produzzjoni 
ta’ ikel u għalf organiku pproċessat.

Emenda 383

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt 2.1 - punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodott għandu jiġi ffabrikat 
prinċipalment minn ingredjenti agrikoli; 
biex jiġi ddeterminat jekk prodott ikunx 
magħmul prinċipalment minn ingredjenti 
agrikoli ma għandhomx jitqiesu l-ilma u l-

(a) il-prodott għandu jiġi ffabrikat 
prinċipalment minn ingredjenti agrikoli u l-
ħmira; biex jiġi ddeterminat jekk prodott 
ikunx magħmul prinċipalment minn 
ingredjenti agrikoli ma għandhomx jitqiesu 
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melħ miżjudin; l-ilma u l-melħ miżjudin;

Emenda 384

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt 2.1 - punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ingredjent organiku ma għandux ikun 
preżenti flimkien mal-istess ingredjent 
f'forma mhux organika jew ingredjent 
minn konverżjoni;

imħassar

Emenda 385

Proposta għal regolament
Anness II - Parti IV - punt 2.1. - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ikel prodott minn għelejjel ta' waqt il-
konverżjoni għandu jkun fih ingredjent 
tal-għelejjel wieħed biss ta' oriġini 
agrikola.

imħassar

Emenda 386

Proposta għal regolament
Anness II - Parti IV - punt 2.2.2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) minerali (mikroelementi inklużi), 
vitamini, aċidi amminiċi u mikronutrijenti, 
awtorizzati biss sa fejn l-użu tagħhom 
huwa meħtieġ legalment fl-oġġetti tal-ikel 
li fihom ikunu inkorporati.

(e) minerali (mikroelementi inklużi), 
vitamini, aċidi amminiċi u mikronutrijenti, 
li jikkompletaw ir-rekwiżiti ta' dieta f'każ 
ta' ikel intiż għat-trabi u tfal żgħar u ikel 
għal raġunijiet mediċi speċjali bi qbil 
mar-Regolament (UE) Nru. 609/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill
__________________
Ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Ġunju 2013 dwar ikel maħsub 
għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal 
skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut 
tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li 
jħassar id-Direttiva tal-
Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-
Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 
2006/125/KE u 2006/141/KE, id-
Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u 
(KE) Nru 953/2009. ĠU C 181, 15.1.2001, 
p. 35.

Ġustifikazzjoni
Il-produzzjoni ta’ prodotti organiċi għandha tiġi appoġġjata fil-livelli kollha; dan jinkludi 
wkoll ir-Regolament Organika tal-KE li jibqa’ aġġornat mal-liġi ġenerali dwar l-ikel; b’mod 
partikolari biex jissodisfaw rekwiżiti djetetiċi fil-każ ta’ ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar u 
dwar ikel għal skopijiet mediċi speċjali.

Emenda 387

Proposta għal regolament
Anness II - Parti IV - punt 2.2.3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-preparati u s-sustanzi msemmijin fil-
punt 2.2.2. ma għandhomx jiġu kkalkulati 
bħall-ingredjenti agrikoli;

(b) il-preparati u s-sustanzi msemmijin fil-
punti (a), (c), (d) u (e) tal-punt 2.2.2. ma 
għandhomx jiġu kkalkulati bħall-
ingredjenti agrikoli;

Emenda 388

Proposta għal regolament
Anness II - Parti IV - punt 2.2.4 - punt b - sottopunt iii - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-alki, fosthom l-alka tal-baħar; l-alki, fosthom l-alka tal-baħar u litotamn;
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kontenut għoli tal-kalċju tagħha, l-alka Litotamn hija diġà użata fi Franza u l-
Islanda fil-produzzjoni ta' xorb tal-ħalib organiku abbażi tal-pjanti, mingħajr mhuma 
neċessarji additivi oħrajn. Dan għandu jkun possibbli wkoll fil-livell tal-UE. 

Emenda 389

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2.4a. L-ingredjenti agrikoli mhux 
organiċi li jidhru hawn taħt jistgħu 
jintużaw fl-ipproċessar tal-ikel organiku:
1. Meta ingredjent ta’ oriġini agrikola ma 
jkunx disponibbli f’forma organika, dak l-
ingredjent jista’ jintuża, iżda biss bil-
kundizzjoni li:
(a) l-operatur ikun innotifika lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat 
bil-provi kollha meħtieġa li juru li l-
ingredjent ikkonċernat mhuwiex prodott 
fi kwantitajiet suffiċjenti, jew għal livell 
għoli biżżejjed ta’ kwalità, fl-Unjoni skont 
ir-regoli ta’ produzzjoni organika, jew li 
ma jistax ikun importat minn pajjiżi terzi; 
(b) l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru kkonċernat tkun awtorizzat 
b'mod provviżorju, l-użu tal-ingredjent 
għal perjodu massimu ta' 12-il xahar 
wara li tkun ivverifikat li l-operatur ikun 
impenja ruħu bil-kuntatti neċessarji mal-
fornituri fis-settur organiku biex jiżgura 
ruħu min-nuqqas ta' disponibbiltà tal-
ingredjenti kkonċernati bir-rekwiżiti 
meħtieġa tal-kwalità;
(c) l-ingredjent agrikolu jissodisfa l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
huwa prodott b’ingredjent wieħed; u/jew
il-karatteristiċi speċifiċi ta’ kwalità ma 
jistgħux jiġu ssodisfati minn prodotti 
simili.
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l-Istat Membru kkonċernat jista’ fejn 
meħtieġ itawwal l-awtorizzazzjoni prevista 
fil-punt (b).
2. Meta tkun ingħatat awtorizzazzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu javża minnufih lill-
Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, 
bit-tagħrif li ġej:
(a) id-data tal-awtorizzazzjoni u fil-każ ta' 
awtorizzazzjoni mtawla, id-data tal-ewwel 
awtorizzazzjoni;
(b) l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, 
u fejn relevanti, il-fax u l-indirizz tal-
posta elettronika tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni; l-isem u l-indirizz tal-
punt ta' kuntatt tal-awtorità li tat l-
awtorizzazzjoni;
(c) l-isem u, meta neċessarju, id-
deskrizzjoni preċiża u r-rekwiżiti ta' 
kwalità tal-ingredjent ta' oriġini agrikola 
kkonċernat;
(d) it-tip ta' prodotti li, għall-
preparazzjoni tagħhom, huwa meħtieġ l-
ingredjent mitlub;
(e) il-kwantitajiet li huma meħtieġa u l-
ġustifikazzjoni għal dawk il-kwantitajiet;
(f) ir-raġunijiet għal, u l-perjodu mistenni 
tan-nuqqas;
(g) id-data li fiha l-Istat Membru jibgħat 
din in-notifika lill-Istati Membri l-oħra u 
lill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni u/jew l-Istati Membri 
jistgħu jqiegħdu dan it-tagħrif għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku f'database.
3. Meta Stat Membru jippreżenta lill-
Kummissjoni u lill-Istat Membru li jkun 
ta l-awtorizzazzjoni, kummenti li juru li l-
provvisti huma disponibbli matul il-
perjodu tan-nuqqas, l-Istat Membru li 
jkun ta l-awtorizzazzjoni għandu 
jikkunsidra jekk jirtirax l-awtorizzazzjoni 
jew inaqqasx il-perjodu previst tal-validità 
tagħha, u għandu jinforma lill-
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Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
bil-miżuri li jkun ħa jew li jkun ser jieħu, 
fi żmien ħmistax-il jum tax-xogħol mid-
data li fiha jkun irċieva t-tagħrif.
4. Fuq talba ta’ Stat Membru jew fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni, il-kwistjoni 
għandha tiġi evalwata mill-ġdid mill-
awtorità kompetenti kkonċernata.
L-awtorità kompetenti konċernata tista’ 
tiddeċiedi, b’konformità mal-proċedura 
stabbilita fil-paragrafu 2 ta’ dan il-punt, li 
awtorizzazzjoni mogħtija preċedentement 
għandha tkun irtirata jew il-perjodu ta’ 
validità tagħha għandu jkun emendat.

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ ingredjent f’forma mhux organika għandhom ikunu permessi biss jekk ingredjenti 
organiċi m’humiex disponibbli fis-suq. L-approċċ tal-Kummissjoni biex jippermettu l-użu ta’ 
ċerti prodotti agrikoli f’forma mhux organika ma jqisx l-iżvilupp tas-suq organiku.

Emenda 390

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt 2.2.5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2.5a. Għall-ipproċessar ta’ togħmiet 
organiċi għandhom jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti addizzjonali li ġejjin:
(a) Estratti u aromatizzanti naturali biss li 
jagħtu t-togħma kif definiti fl-
Artikolu 16(4) u (5) tar-Regolament (KE) 
Nru 1334/2008 għandhom jitqiesu bħala 
organiċi aromatizzanti.
(b) Għall-aromatizzanti organiċi, il-
komponenti kollha li jagħtu t-togħma 
għandhom ikunu organiċi.
(c) It-trasportaturi organiċi biss 
għandhom jitħallew u jiġu inklużi fil-
kalkolu tal-perċentwali tal-ingredjenti 
agrikoli.
(d) Addittivi, solventi u għajnuniet għall-
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ipproċessar għandhom jintużaw f’forma 
organika meta jkunu disponibbli.
___________________
Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u 
ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet 
aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel 
u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 
1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 
2232/96 u (KE) Nru 110/2008 u d-
Direttiva 2000/13/KE (ĠU L 354, 
31.12.2008, p. 34).

Emenda 391

Proposta għal regolament
Anness II – Parti V – punt 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. Barra mir-regoli ġenerali tal-
produzzjoni stabbiliti fl-Artikoli 7, 8, 9 u 
14, ir-regoli stabbiliti f'din il-Parti 
għandhom japplikaw għall-produzzjoni 
organika tal-prodotti tas-settur tal-inbid kif 
imsemmi fil-punt (1) tal-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013.

1.1. Barra mir-regoli ġenerali tal-
produzzjoni stabbiliti fl-Artikoli 7, 8, 9, 
13a u 14, ir-regoli stabbiliti f'din il-Parti 
għandhom japplikaw għall-produzzjoni 
organika tal-prodotti tas-settur tal-inbid kif 
imsemmi fil-punt (1) tal-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Emenda 392

Proposta għal regolament
Anness II – Parti V – punt 3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3.1. Mingħajr ħsara għat-Taqsimiet 1. u 
2. u għall-projbizzjonijiet u restrizzjonijiet 
speċifiċi previsti fil-punti 3.2 sa 3.5, il-
prattiki, il-proċessi u t-trattamenti enoloġiċi 
biss, inklużi r-restrizzjonijiet previsti fl-
Artikolu 80 u 83(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013 u fl-Artikoli 3, 5 sa 9 u 11 
sa 14 tar-Regolament (KE) Nru 606/2009 u 
fl-Annessi tagħhom, użati qabel l-1 ta’ 
Awwissu 2010, għandhom ikunu permessi.

3.1. Il-prattiki, il-proċessi u t-trattamenti 
enoloġiċi biss, inklużi r-restrizzjonijiet 
previsti fl-Artikolu 80 u 83(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013 u fl-
Artikoli 3, 5 sa 9 u 11 sa 14 tar-
Regolament (KE) Nru 606/2009 u fl-
Annessi tagħhom, użati qabel l-1 ta’ 
Awwissu 2010, għandhom ikunu permessi.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ fehim, simplifikazzjoni u l-applikazzjoni tajba tar-Regolament mill-
operaturi, huwa essenzjali li kull prattika enoloġika awtorizzata għall-produzzjoni tal-inbid 
organiku tinżamm f’dokument wieħed, kif inhu l-każ attwalment skont ir-Regolament 
203/2012.  Dan jippermetti prattiki enoloġiċi awtorizzati għal inbejjed konvenzjonali u dawk 
għall-inbejjed organiċi li jintrabtu flimkien b’mod aktar koerenti, b’kull prattika tkun 
suġġetta qabel l-awtorizzazzjoni tagħha għall-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 80(3) tar-
Regolament dwar l-OKS Unika , Nru 1308/2013.

Emenda 393

Proposta għal regolament
Anness II – Parti V – punt 3.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2 L-użu tal-prattiki, il-proċessi u t-
trattamenti enoloġiċi li ġejjin huma 
projbiti:

imħassar

(a) il-konċentrazzjoni parzjali permezz ta’ 
tkessiħ skont il-punt (c) tat-Taqsima B.1 
tal-Parti I tal-Anness VIII tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013;
(b) l-eliminazzjoni tad-dijossidu tal-kubrit 
bi proċessi fiżiċi skont il-punt 8 tal-
Anness IA tar-Regolament (KE) Nru 
606/2009;
(ċ) it-trattament bl-elettrodijaliżi biex tiġi 
żgurata l-istabbilizzazzjoni tartarika tal-
inbid skont il-punt 36 tal-Anness IA tar-
Regolament (KE) Nru 606/2009;
(d) id-dealkolizzazzjoni parzjali tal-inbid 
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skont il-punt 40 tal-Anness IA tar-
Regolament (KE) Nru 606/2009;
(e) it-trattament bl-iskambjaturi tal-
katjoni biex tiġi żgurata l-
istabbilizzazzjoni tartarika tal-inbid skont 
il-punt 43 tal-Anness IA tar-Regolament 
(KE) Nru 606/2009.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ fehim, simplifikazzjoni u l-applikazzjoni tajba tar-Regolament mill-
operaturi, huwa essenzjali li kull prattika enoloġika awtorizzata għall-produzzjoni tal-inbid 
organiku tinżamm f’dokument wieħed, kif inhu l-każ attwalment skont ir-Regolament 
203/2012.  Dan jippermetti prattiki enoloġiċi awtorizzati għal inbejjed konvenzjonali u dawk 
għall-inbejjed organiċi li jitfasslu b’mod aktar koerenti, b’kull prattika tkun suġġetta qabel l-
awtorizzazzjoni tagħha għall-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 80(3) tar-Regolament dwar l-OKS 
Unika, Nru 1308/2013.

Emenda 394

Proposta għal regolament
Anness II – Parti V – punt 3.3 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal trattamenti bis-sħana skont il-punt 
2 tal-Anness IA tar-Regolament (KE) 
Nru 606/2009, it-temperatura ma 
għandhiex taqbeż is-70 °C;

(a) għal trattamenti bis-sħana skont il-punt 
2 tal-Anness I A tar-Regolament (KE) Nru 
606/2009, it-temperatura ma għandhiex 
taqbeż il-75 °C;

Ġustifikazzjoni

It-trattamenti bis-sħana tal-inbid jippermetti lill-produtturi tal-inbid biex ilaħħqu aktar 
faċilment mal-problemi kkawżati minn ħsad ta’ għeneb mħassar u jirrappreżenta alternattiva 
interessanti għall-użu tad-diossidu tal-kubrit. In-nuqqas ta' użu ta' kubrit hu aħjar għas-saħħa 
u jippermetti li tintlaħaq it-talba mis-swieq ta' esportazzjoni. It-trattament bis-sħana hu 
proċess fiżiku li ma jbiddilx il-kompożizzjoni tal-inbid. Iż-żieda fit-temperatura minn 70 sa 
75° tottimizza r-riżultati ta’ din l-alternattiva prattika.

Emenda 395

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VI – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra r-regoli ġenerali tal-produzzjoni 
stabbiliti fl-Artikoli 7, 9 u 15, ir-regoli 
stabbiliti f'din il-Parti għandhom japplikaw 
għall-produzzjoni tal-ħmira organika li 
tintuża bħala ikel jew għalf.

Minbarra r-regoli ġenerali tal-produzzjoni 
stabbiliti fl-Artikoli 7, 9, 13, 13a u 15, ir-
regoli stabbiliti f'din il-Parti għandhom 
japplikaw għall-produzzjoni tal-ħmira 
organika li tintuża bħala ikel jew għalf.

Emenda 396

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti VI – punt 1.3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandha tiġi awtorizzata ż-żieda mas-
substrat ta' mhux aktar minn 5% ta' 
estratti ta' ħmira mhux organika jew ta' 
awtosilati, għall-produzzjoni ta' ħmira 
organika.

Emenda 397

Proposta għal regolament
Anness II – parti VIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti VIa: It-tikkettar tal-oriġini
It-tikkettar ta’ oriġini għandhom jieħdu 
waħda minn dawn il-forom li ġejjin, kif 
xieraq:
1. (a) ‘Agrikoltura tal-UE’, meta l-materja 
prima agrikola tkun tkabbret fl-Unjoni;
(b) ‘Agrikoltura mhux tal-UE’, meta l-
materja prima agrikola tkun tkabbret 
f’pajjiżi terzi;
(ċ) ‘Agrikoltura tal-UE/mhux tal-UE’, 
meta parti mill-materja prima agrikola 
tkun tkabbret fl-Unjoni u parti oħra tkun 
tkabbret f’pajjiż terz.
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Il-kelma ‘Agrikoltura’ tista’ tiġi sostitwita 
bil-kelma ‘Akkwakultura’ fejn rilevanti.
L-indikazzjonji ‘UE’ jew ‘mhux tal-UE’ 
tista’ tiġi sostitwita jew issupplimentata bl-
isem ta’ pajjiż jekk il-materja prima 
agrikola kollha li minnha huwa kompost 
il-prodott tkun tkabbret f’dak il-pajjiż.
Għall-indikazzjoni "UE" jew "mhux tal-
UE" jew il-pajjiż ta' oriġini, kwantitajiet 
żgħar skont il-piż tal-ingredjenti jistgħu 
ma jiġux ikkunsidrati sakemm il-kwantità 
totali tal-ingredjenti mhux ikkunsidrati 
ma taqbiżx il-5% tal-kwantità totali fil-piż 
tal-materja prima agrikola.
L-indikazzjoni "UE" u "mhux tal-UE" 
jew il-pajjiż ta' oriġini ma għandhiex 
tidher b’kulur, daqs u stil tal-ittri iktar 
prominenti mill-isem tal-ikel.
2. Ir-rekwiżiti dwar it-tikketti msemmija 
fil-punt 1 m’għandhomx japplikaw fil-
każijiet li ġejjin:
- fejn l-oriġini tal-ingredjenti kollha huwa 
speċifikat fil-lista tal-ingredjenti li 
jirreferu għall-post ta’ produzzjoni 
agrikola;
fejn it-tikkettar tal-oriġini hija meħtieġa 
mir-Regolament (KE) Nru 1269/211, ir-
Regolament (KE) Nru 1580/2007 jew ir-
Regolament (KE) Nru 1580/2007, li 
jirreferu għall-post ta’ produzzjoni 
agrikola;
- meta l-prodotti huma ttikkettati skont ir-
Regolament (KE) Nru 510/2006 li 
jirreferu għall-post ta’ produzzjoni 
agrikola.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda bidlet id-dettalji tal-Artikolu 21 dwar it-tikkettar tal-oriġini għal dan l-Anness 
il-ġdid. Dan huwa sabiex jiġi ssimplifikat l-ittikkettar u sabiex tiġi evitata l-konfużjoni tal-
konsumaturi.
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Emenda 398

Proposta għal regolament
Anness Va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Va
Kompiti speċifiċi tal-Kummissjoni, l-Istati 

Membri u l-awtoritajiet kompetenti tal-
Unjoni

Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni 
għandhom iwettqu l-kompiti speċifiċi li 
ġejjin:
— skambju kontinwu ta’ informazzjoni 
rilevanti bejn l-operaturi u l-awtoritajiet 
responsabbli biex jiġi żgurat il-
funzjonament bla xkiel u l-iżvilupp tas-
settur organiku;
— identifikazzjoni u analiżi ta’ lakuni u 
nuqqasijiet fil-provvista tad-dħul 
(żerriegħa mrobbija b’mod organiku, 
għalf u annimali ħajjin);
— l-identifikazzjoni ta’ dawk l-oqsma fejn 
hemm riskju partikolari ta’ nuqqas ta’ 
konformità ma’ dan ir-Regolament;
— il-monitoraġġ tas-settur organiku, 
sejbiet xjentifiċi u konsultazzjonijiet mal-
partijiet interessati fis-settur u partijiet 
interessati oħrajn;
— evalwazzjoni dwar l-emendar jew is-
supplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li 
jinsabu f’dan ir-Regolament jew l-
Annessi tiegħu;
- il-ġbir, l-analiżi u l-ospitar ta' data 
xjentifika u data teknika kif speċifikat fi u 
rilevanti għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament fl-Istati Membri u f’pajjiżi 
terzi;
- l-istabbiliment ta' proċeduri u għodod 
ta' komunikazzjoni, skambju ta’ data u 
skambju ta’ informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni, l-Istati 
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Membri u korpi ta’ akkreditazzjoni kif 
meħtieġa minn dan ir-Regolament;
- l-iffaċilitar tar-rekwiżiti għal kontrolli 
minn awtoritajiet u korpi kompetenti u s-
superviżjoni tar-rikonoxximent ta' korpi 
ta' kontroll u ta' awtoritajiet ta' kontroll fi 
ħdan l-Unjoni u f'pajjiżi terzi;
- koordinament tal-implimentazzjoni 
armonizzata ta' kontrolli u ta' proċeduri 
għall-iskambju ta' informazzjoni u ta' 
attivitajiet f'każijiet ta' suspett ta' nuqqas 
ta' konformità fejn aktar minn Stat 
Membru wieħed jew fejn pajjiż terz ikun 
involt, kif imsemmi fl-Artikoli 20a u 26b;
- il-ġestjoni u l-aġġornament regolari tad-
direttorji rilevanti kollha tal-korpi ta’ 
kontroll rikonoxxuti u tikkontrolla l-
awtoritajiet awtorizzati għall-pajjiżi terzi 
skont l-Artikolu 29(4);
- reviżjoni ta’ listi ta' proċeduri u sustanzi  
awtorizzati skont l-Artikolu 19;
- il-monitoraġġ u l-koordinament u 
ta’pjan ta' azzjoni organika Ewropew, 
inkluż l-iżvilupp tas-settur ta’ żrieragħ 
organiku u tas-suq għall-għalf organiku;
- l-iffaċilitar tal-iskambji mas-settur 
organiku dwar l-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, il-bidliet proposti u t-
talbiet mis-settur.

Emenda 399

Proposta għal regolament
Anness Vc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Vc
L-arranġamenti ta' kontroll u l-impenn 

mill-operatur
1. L-implimentazzjoni tal-arranġamenti 
ta' kontroll
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1.1. Meta l-arranġamenti ta' kontroll 
ikunu implimentati għall-ewwel darba, l-
operatur għandu jfassal, jimplimenta u 
sussegwentement iżomm:
(a) deskrizzjoni sħiħa tal-unità u/jew tal-
post u/jew tal-attività;
(b) il-miżuri prattiċi kollha li għandhom 
jittieħdu fil-livell tal-unità u/jew tal-post 
u/jew tal-attività biex tkun żgurata 
konformità mar-regoli ta' produzzjoni 
organika;
(c) il-miżuri ta' prekawzjoni li għandhom 
jittieħdu sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' ta' 
nuqqas ta' konformità mar-regoli 
applikabbli u l-miżuri ta' tindif li 
għandhom jittieħdu f'postijiet ta' ħżin u 
tul il-katina kollha ta' produzzjoni tal-
operatur.
Meta jkun xieraq, id-deskrizzjoni u l-
miżuri previsti fl-ewwel subparagrafu 
jistgħu jkunu parti minn sistema ta’ 
kwalità stabbiliti mill-operatur (punti ta’ 
kontroll kritiku organiku – OCCP).
1.2. Id-deskrizzjoni u l-miżuri msemmija 
fil-punt 1.1 għandhom ikunu jinsabu 
f’dikjarazzjoni, iffirmata mill-operatur 
responsabbli u minn kull 
sottokuntrattur(i). Barra minn hekk, din 
id-dikjarazzjoni għandha tinkludi impenn 
mill-operatur:
(a) li jwettaq l-operazzjonijiet skont ir-
regoli ta' produzzjoni organika;
(b) li jaċċetta, fil-każ ta' ksur jew ta' 
irregolaritajiet, l-infurzar tal-miżuri 
previsti mir-regoli ta' produzzjoni 
organika;
(c) li jinforma lix-xerrejja tal-prodott bil-
miktub sabiex jiżgura li l-indikazzjonijiet 
li jirreferu għall-metodu ta' produzzjoni 
organika jitneħħew mill-produzzjoni 
kkonċernata;
(d) li jaċċetta, f’każijiet fejn l-operatur 
u/jew is-sottokuntratturi tal-operatur 
huma kkontrollati minn awtoritajiet ta’ 
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kontroll jew korpi ta’ kontroll differenti 
skont is-sistema ta’ kontroll imwaqqfa 
mill-Istat Membru kkonċernat, l-iskambju 
tal-informazzjoni bejn dawk l-awtoritajiet 
jew korpi;
(e) li jaċċetta, f’każijiet fejn l-operatur 
u/jew is-sottokuntratturi tal-operatur 
jibdlu l-awtorità ta’ kontroll jew il-korp 
ta’ kontroll tagħhom, it-trażmissjoni tal-
fajls ta’ kontroll tagħhom lill-awtorità ta’ 
kontroll jew il-korp ta’ kontroll 
sussegwenti;
(f) li jinforma, f’każijiet fejn l-operatur 
jirtira mis-sistema ta’ kontroll, mingħajr 
dewmien lill-awtorità kompetenti u l-
awtorità ta’ kontroll jew il-korp ta’ 
kontroll relevanti dwar tali rtirar;
(g) li jaċċetta, f’każijiet fejn l-operatur 
jirtira mis-sistema ta’ kontroll, li l-fajl ta’ 
kontroll jinżamm għal perjodu ta’ mill-
inqas ħames snin;
(h) li jinforma lill-awtorità ta' kontroll 
rilevanti jew lill-korp ta’ kontroll relevanti 
mingħajr dewmien rigward kwalunkwe 
irregolarità jew ksur li jaffettwa l-istatus 
organiku tal-prodott jew prodotti 
organiku/ċi tiegħu li jkun irċieva 
mingħand operaturi jew sottokuntratturi 
oħrajn.
Id-dikjarazzjoni prevista fl-ewwel 
subparagrafu għandha tkun ivverifikata 
mill-korp ta' kontroll jew mill-awtorità ta' 
kontroll li joħorġu rapport li jidentifika n-
nuqqasijiet u n-nuqqas ta' konformità 
possibbli mar-regoli ta' produzzjoni 
organika. L-operatur għandu 
jikkontrofirma dan ir-rapport u jieħu l-
miżuri neċessarji ta' korrezzjoni.
1.3. Għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 24a(1), l-operatur għandu javża 
lill-awtorità kompetenti bit-tagħrif li ġej:
(a) l-isem u l-indirizz tal-operatur;
(b) is-sit tal-post u, meta xieraq, tal-biċċiet 
agrikoli (data mir-reġistru tal-artijiet) fejn 
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jitwettqu l-operazzjonijiet;
(c) in-natura tal-operazzjonijiet u l-
prodotti;
(d) fil-każ ta' azjenda agrikola, id-data li 
fiha l-produttur waqaf japplika prodotti 
mhux awtorizzati għall-produzzjoni 
organika fil-biċċiet agrikoli kkonċernati;
(e) l-isem tal-korp approvat li lilu l-
operatur ikun ta l-kontroll tal-impriża 
tiegħu, meta l-Istat Membru jkun 
implimenta s-sistema ta' kontroll billi 
japprova dawn il-korpi.
2. Modifika tal-arranġamenti ta' kontroll
L-operatur responabbli għandu 
jinnotifika kull bidla fid-deskrizzjoni jew 
il-miżuri msemmija fil-punt 1 u fl-
arranġamenti ta' kontroll inizjali stabbiliti 
fil-punti 4.1, 5, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2, 10.1 u 
11.2 lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp 
ta' kontroll fi żmien xieraq.
3. L-aċċess għall-faċilitajiet
3.1. L-operatur għandu:
(a) jagħti lill-awtorità ta' kontroll jew lill-
korp ta' kontroll, għal skopijiet ta' 
kontroll, aċċess għall-partijiet kollha tal-
unità u tal-post, kif ukoll għall-kontijiet u 
għad-dokumenti rilevanti ta' sostenn;
(b) jipprovdi lill-awtorità ta' kontroll jew 
lill-korp ta' kontroll b'kull tagħrif 
raġonevolment meħtieġ għall-iskopijiet 
tal-kontroll;
(c) iressaq, meta mitlub mill-awtorità ta' 
kontroll jew mill-korp ta' kontroll, ir-
riżultati tal-programmi tiegħu għall-
assigurazzjoni tal-kwalità.
3.2. Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 
3.1, l-importaturi u l-ewwel kunsinnatarji 
għandhom jippreżentaw lill-awtorità ta’ 
kontroll jew lill-korp ta’ kontroll it-tagħrif 
fuq konsenji importati msemmija fil-punt 
9.3.
4. Rekwiżiti speċifiċi ta' kontroll għall-
pjanti u l-prodotti tal-pjanti mill-
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produzzjoni agrikola jew mill-ġbir 
agrikolu
4.1. L-arranġamenti ta' kontroll
4.1.1. Id-deskrizzjoni sħiħa tal-unità kif 
imsemmija fil-punt 1.1.(a) għandha:
(a) titfassal anke meta l-operatur jillimita 
l-attività tiegħu għall-ġbir ta' pjanti 
selvaġġi;
(b) tindika l-post tal-ħażna u tal-
produzzjoni u l-biċċiet agrikoli u/jew iż-
żoni tal-ġbir u, meta applikabbli, il-post 
fejn iseħħu ċerti operazzjonijiet ta' 
pproċessar u/jew ta' ppakkjar; kif ukoll
(c) tispeċifika d-data tal-aħħar 
applikazzjoni fil-biċċiet agrikoli u/jew fiż-
żoni ta' ġbir ikkonċernati, tal-prodotti li l-
użu tagħhom mhuwiex kompatibbli mar-
regoli ta' produzzjoni organika.
4.1.2. Fil-każ tal-ġbir ta' pjanti selvaġġi, 
il-miżuri prattiċi msemmija fl-Artikolu 
1.1(b) għandhom jinkludu kull garanzija 
mogħtija minn partijiet terzi li l-operatur 
jista' jipprovdi biex jiżgura li hemm 
konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
Anness II, Parti I, punt 2.2..
4.2. Komunikazzjonijiet
Kull sena, qabel id-data indikata mill-
awtorità ta' kontroll jew mill-korp ta' 
kontroll, l-operatur għandu jinnotifika 
lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' 
kontroll bl-iskeda tiegħu ta' produzzjoni 
ta' prodotti ta' għelejjel, bi tqassim skont 
il-biċċa agrikola.
4.3. Diversi unitajiet ta’ produzzjoni 
mmexxija mill-istess operatur
Meta operatur ikun jiġġestixxi diversi 
untiajiet ta' produzzjoni fl-istess żona, l-
unitajiet li jkunu jipproduċu għelejjel 
mhux organiċi, flimkien mal-post tal-
ħażna għal prodotti ta' input agrikolu 
għandhom ukoll ikunu soġġetti għar-
rekwiżiti ġenerali u speċifiċi ta' kontroll 
stabbiliti fil-punti 1, 2, 3, 4.1 and 4.2.
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5. Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-kontroll tal-
alka
Meta s-sistema ta' kontroll li tkun 
tapplika speċifikament għall-alka tkun 
implimentata għall-ewwel darba, id-
deskrizzjoni sħiħa tal-unità msemmija fil-
punt 1.1.(a) għandha tinkludi:
(a) deskrizzjoni sħiħa tal-istallazzjonijiet 
fuq l-art u fil-baħar;
(b) il-valutazzjoni ambjentali kif deskritt 
fil-punt 2.3. tal-Anness II, Parti III, fejn 
applikabbli;
(c) Pjan ta' ġestjoni sostenibbli kif deskritt 
fil-punti 2.4 u 2.5. tal-Anness II, Parti III, 
fejn applikabbli;
(d) għall-alka selvaġġa, għandhom isiru 
deskrizzjoni sħiħa u mappa taż-żoni tal-
ġbir ta’ mal-kosta u ta’ ġol-baħar, u taż-
żoni ta’ fuq l-art fejn jitwettqu l-attivitajiet 
ta’ wara l-ġbir.
6. Rekwiżiti ta' kontroll speċifiċi għall-
bhejjem u l-prodotti tal-bhejjem b'riżultat 
tat-trobbija tal-annimali
6.1. L-arranġamenti ta' kontroll
6.1.1. Meta s-sistema ta' kontroll li tkun 
tapplika speċifikament għat-trobbija tal-
bhejjem tkun implimentata għall-ewwel 
darba, id-deskrizzjoni sħiħa tal-unità 
msemmija fl-Artikolu 1.1.(a) għandha 
tinkludi:
(a) deskrizzjoni sħiħa tal-istrutturi tal-
bhejjem, tal-mergħat, tal-ispazji fil-beraħ, 
eċċ., u, meta applikabbli, tal-post għall-
ħżin, l-ippakkjar u l-ipproċessar tal-
bhejjem, tal-prodotti tal-bhejjem, tal-
materja prima u tal-inputs;
(b) deskrizzjoni sħiħa tal-istallazzjonijiet 
użati għall-ħażna tad-demel tal-bhejjem.
6.1.2. Il-miżuri prattiċi msemmija fil-punt 
1.1.(b) għandhom jinkludu:
(a) pjan għat-tixrid tad-demel miftiehem 
mal-korp jew mal-awtorità ta' kontroll, 
flimkien ma' deskrizzjoni kompleta taż-
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żoni mogħtija għall-produzzjoni tal-
għelejjel;
(b) meta adattat, fir-rigward tat-tixrid tad-
demel, l-arranġamenti bil-miktub ma' 
azjendi oħra kif imsemmi fl-Anness II, 
Parti I, punt 1.5.5. li jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tar-regoli ta' produzzjoni 
organika;
(c) pjan ta' ġestjoni għall-unità tal-
bhejjem ta' produzzjoni organika.
6.2. Identifikazzjoni tal-annimali
Il-bhejjem għandhom ikunu identifikati 
b'mod permanenti permezz ta' tekniki 
adattati għal kull speċi, individwalment 
fil-każ ta' mammiferi kbar u 
individwalment jew skont il-lott fil-każ ta' 
tjur u mammiferi żgħar.
6.3. Il-miżuri ta' kontroll fir-rigward ta' 
prodotti mediċinali veterinarji għall-
bhejjem
Kull meta jintużaw prodotti mediċinali 
veterinarji, il-bhejjem trattati għandhom 
ikunu identifikati b’mod ċar, 
individwalment fil-każ ta’ annimali kbar u 
individwalment jew skont il-lott jew il-
ġebħa, fil-każ ta’ pollam, annimali żgħar 
u naħal.
6.4. Miżuri speċifiċi ta’ kontroll fir-
rigward tat-trobbija tan-naħal
6.4.1. Għandha tkun ipprovduta mappa 
fuq skala xierqa li telenka s-sit tal-ġebħa 
lill-awtorità ta' kontroll jew lill-korp ta' 
kontroll minn min irabbi n-naħal. Min 
irabbi n-naħal għandu jipprovdi lill-
awtorità ta’ kontroll jew lill-korp ta’ 
kontroll bid-dokumentazzjoni u bl-
evidenza adattata, li tinkludi analiżi 
xierqa jekk neċessarju, li ż-żoni 
aċċessibbli għall-kolonji tiegħu 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati 
f’dan ir-Regolament.
6.4.2. It-tagħrif li ġej għandu jiddaħħal 
fir-reġistru tal-miġbħa fir-rigward tal-użu 
tal-għalf: it-tip ta' prodott, id-dati, il-
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kwantitajiet u l-ġebħiet fejn jintuża.
6.4.3. Kull meta jkollhom jintużaw 
prodotti mediċinali veterinarji, it-tip ta' 
prodott, inkluża indikazzjoni tas-sostanza 
farmakoloġika attiva, flimkien ma' dettalji 
tad-dijanjożi, il-pożoloġija, il-metodu ta' 
amministrazzjoni, it-tul ta' żmien tat-
trattament u l-perjodu legali ta' 
sospensjoni għandhom ikunu rreġistrati 
b'mod ċar u ddikjarati lill-korp ta' 
kontroll jew lill-awtorità ta' kontroll qabel 
ma l-prodotti jitqiegħdu fis-suq bħala 
prodotti b'mod organiku.
6.4.4. Iż-żona fejn tkun tinsab il-miġbħa 
għandha tkun irreġistrata flimkien mal-
identifikazzjoni tal-ġebħa. Il-korp jew l-
awtorità ta' kontroll għandhom ikunu 
infurmati meta jitmexxew l-imġiebaħ sa 
data tal-għeluq miftiehma mal-awtorità 
jew mal-korp ta' kontroll.
6.4.5. Għandu jkun hemm attenzjoni 
partikolari biex ikunu żgurati l-
estrazzjoni, l-ipproċessar u l-ħażna 
adegwata ta' prodotti tat-trobbija tan-
naħal. Għandhom ikunu rreġistrati l-
miżuri kollha ta' konformità ma' dan ir-
rekwiżit.
6.4.6. It-tneħħija tas-supers u l-
operazzjonijiet għall-estrazzjoni tal-għasel 
għandhom jitniżżlu fir-reġistru tal-
miġbħa.
6.5. Diversi unitajiet ta’ produzzjoni 
mmexxija mill-istess operatur
Meta operatur ikun imexxi diversi 
unitajiet tal-produzzjoni, l-unitajiet li 
jipproduċu bhejjem mhux organiċi jew 
prodotti tal-bhejjem mhux organiċi 
għandhom ikunu soġġetti wkoll għas-
sistema ta’ kontroll stipulata fil-punti 1, 2, 
3 u 6.1 sa 6.4 ta’ dan l-Anness.
7. Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-kontroll fir-
rigward tal-produzzjoni tal-annimali tal-
akkwakultura
7.1. L-arranġamenti ta' kontroll
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Meta s-sistema ta' kontroll li tkun 
tapplika speċifikament għall-annimali tal-
akwakultura tkun implimentata għall-
ewwel darba, id-deskrizzjoni sħiħa tal-
unità msemmija fil-punt 1.1(a) għandha 
tinkludi:
(a) deskrizzjoni sħiħa tal-istallazzjonijiet 
fuq l-art u fil-baħar;
(b) il-valutazzjoni ambjentali kif imniżżel 
fl-Anness II, Parti III, punt 2.3, fejn ikun 
applikabbli;
(c) il-pjan ta' ġestjoni sostenibbli kif 
imniżżel fl-Anness II, Parti III, punti 2.4 
u 2.5, fejn ikun applikabbli;
7.2. Diversi unitajiet ta’ produzzjoni 
mmexxija mill-istess operatur
Meta operatur ikun imexxi diversi 
unitajiet tal-produzzjoni, l-unitajiet li 
jipproduċu annimali ta' akkwakultura 
mhux organiċi għandhom ikunu soġġetti 
wkoll għas-sistema ta’ kontroll stipulata 
fil-punti 1, 2, 3 u 7.1 ta’ dan l-Anness.
8. Rekwiżiti speċifiċi ta’ kontroll fir-
rigward tal-unitajiet li jħejju l-prodotti tal-
pjanti, tal-alka, tal-bhejjem u tal-annimali 
tal-akkwakultura u l-prodotti tal-ikel 
magħmulin minnhom
8.1. L-arranġamenti ta' kontroll
Fil-każ ta' unità involuta fit-tħejjija ta' 
prodotti għaliha stess jew għal parti terza, 
u inklużi, b'mod partikolari, unitajiet 
involuti fl-ippakkjar u/jew fl-ippakkjar 
mill-ġdid ta' dawn il-prodotti u unitajiet 
involuti fit-tikkettar u/jew fit-tikkettar 
mill-ġdid ta' dawn il-prodotti, id-
deskrizzjoni kompleta tal-unità msemmija 
fil-punt 1.1(a) għandha turi l-faċilitajiet 
użati biex il-prodotti agrikoli jkunu 
riċevuti, pproċessati, ippakkjati, 
ittikkettati u maħżuna qabel u wara l-
operazzjonijiet li jikkonċernawhom, kif 
ukoll il-proċeduri għat-trasport ta' dawk 
il-prodotti.
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9. Ir-rekwiżiti ta' kontroll speċifiċi tal-
importazzjonijiet tal-prodotti organiċi 
minn pajjiżi terzi
9.1. Il-kamp ta' applikazzjoni
Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-punt 
għandhom japplikaw għal kull operatur 
involut, bħala importatur u/jew bħala l-
ewwel kunsinnatarju, fl-importazzjoni 
u/jew fl-irċevuta, għalih stess jew f'isem 
operatur ieħor, ta' prodotti organiċi.
9.2. L-arranġamenti ta' kontroll
9.2.1. Fil-każ tal-importatur, id-
deskrizzjoni sħiħa tal-unità msemmija fil-
punt 1.1(a) għandha tinkludi s-sit tal-
importatur u tal-attivitajiet ta' 
importazzjoni tiegħu, b'indikazzjoni tal-
punti ta' dħul tal-prodotti fl-Unjoni u ta' 
kull faċilità oħra li l-importatur ikollu l-
ħsieb li juża għall-ħażna tal-prodotti 
importati fl-istennija tal-konsenja 
tagħhom lill-ewwel kunsinnatarju.
9.2.2. Flimkien mad-dikjarazzjoni 
msemmija fil-punt 1.2. għandha tinkludi 
impenn mill-importatur li jiżgura li kull 
faċilità li l-importatur ikun ser juża għall-
ħażna ta' prodotti tkun sottomessa għal 
kontroll, li għandu jsir jew mill-korp ta' 
kontroll jew mill-awtorità ta' kontroll jew, 
meta dawk il-faċilitajiet tal-ħażna jkunu 
jinstabu fi Stat Membru jew f'reġjun 
ieħor, minn korp jew awtorità tal-kontroll 
approvati għall-kontroll f'dak l-Istat 
Membru jew reġjun.
9.2.3. Fil-każ tal-ewwel kunsinnatarju, id-
deskrizzjoni sħiħa tal-unità msemmija fil-
punt 1.1.(a) għandha turi l-faċilitajiet 
użati għar-riċeviment u għall-ħażna.
9.2.4. Meta l-importatur u l-ewwel 
kunsinnatarju jkunu l-istess persuna 
legali u joperaw f'unità singola, ir-
rapporti msemmija fit-tieni subparagrafu 
tal-punt 1.2 jistgħu jkunu formalizzati 
f'rapport wieħed.
9.3. Tagħrif dwar il-konsenji importati



RR\1077954MT.doc 247/349 PE557.122v02-00

MT

L-importatur għandu, fi żmien xieraq, 
jinforma lill-korp ta' kontroll jew lill-
awtorità ta' kontroll b'kull konsenja li 
tkun ser tiġi importata fl-Unjoni, u 
jipprovdi:
(a) l-isem u l-indirizz tal-ewwel 
kunsinnatarju;
(b) kwalunkwe dettall li l-korp jew l-
awtorità ta' kontroll jistgħu jkunu 
jeħtieġu b'mod raġonevoli, inklużi
(i) fil-każ ta' prodotti importati skont il-
punt (b)(i) tal-Artikolu 28(1), l-evidenza 
ddokumentata msemmija f'dak l-Artikolu;
(ii) fil-każ ta' prodotti importati skont il-
punt (b)(ii) tal-Artikolu 28(1), kopja taċ-
ċertifikat ta' spezzjoni msemmija f'dak l-
Artikolu.
Fuq it-talba tal-korp ta' kontroll jew tal-
awtorità ta' kontroll tal-importatur, dan 
tal-aħħar għandu jressaq l-informazzjoni 
msemmija fl-ewwel paragrafu lill-korp ta' 
kontroll jew lill-awtorità ta' kontroll tal-
ewwel kunsinnatarju.
9.4. Żjarat ta’ kontroll
Meta l-importatur iwettaq l-operazzjonijiet 
ta' importazzjoni skont l-unitajiet jew il-
postijiet differenti, għandu jagħmel 
disponibbli fuq talba r-rapporti msemmija 
fit-tieni subparagrafu tal-punt 1.2 fir-
rigward ta'kull waħda minn dawn il-
faċilitajiet.
10. Rekwiżiti ta' kontroll speċifiċi għal 
unitajiet involuti fil-produzzjoni, fit-
tħejjija jew fl-importazzjoni ta' prodotti 
organiċi u li jkunu taw b'sottokuntratt l-
operazzjonijiet attwali kkonċernati, 
parzjalment jew kompletament, lill-
partiijiet terzi
10.1. L-arranġamenti ta' kontroll
Fir-rigward tal-operazzjonijiet, li 
jingħataw b'sottokuntratt lil partijiet terzi, 
id-deskrizzjoni sħiħa tal-unità msemmija 
fil-punt 1.1(a) għandha tinkludi:
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(a) lista tas-subappaltaturi b'deskrizzjoni 
tal-attivitajiet tagħhom u indikazzjoni tal-
korpi jew tal-awtoritajiet ta' kontroll li 
huma soġġetti għalihom;
(b) ftehim bil-miktub mis-sottokuntratturi 
li l-azjenda tagħhom se tkun suġġetta 
għar-reġim ta' kontroll u s-sistema ta' 
ċertifikazzjoni previsti mill-Kapitolu V 
(Artikoli 24 – 26);
(c) dettalji tal-miżuri prattiċi kollha, 
inkluża sistema adattata ta' kontijiet 
dokumentati, li għandha tkun applikata 
fil-livell tal-unità biex ikun żgurat li l-
prodotti li l-operatur iqiegħed fis-suq 
jistgħu jkunu rintraċċati għall-fornituri, 
għall-bejjiegħa, għall-kunsinnatarji u 
għax-xerrejja tagħhom, kif xieraq.
11. Rekwiżiti ta' kontroll għal unitajiet li 
jippreparaw l-għalf
11.1. Il-kamp ta' applikazzjoni
Dan il-punt japplika għal kull unità 
involuta fil-preparazzjoni tal-prodotti 
msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 2(1) 
f’ismu jew f’isem parti terza.
11.2. L-arranġamenti ta' kontroll
11.2.1.1. Id-deskrizzjoni sħiħa tal-unità 
kif imsemmija fil-punt 1.1(a) għandha 
tindika:
(a) il-faċlitajiet użati biex ikunu riċevuti, 
ppreparati u maħżuna l-prodotti maħsuba 
għal għalf għall-annimali qabel u wara l-
operazzjonijiet li jikkonċernawhom;
(b) il-faċilitajiet użati għall-ħażna ta' 
prodotti oħra użati biex ikunu ppreparati 
prodotti tal-għalf;
(c) il-faċilitajiet użati biex jinħażnu 
prodotti għat-tindif u d-diżinfezzjoni;
(d) fejn meħtieġ, id-deskrizzjoni tal-
prodott tal-għalf kompost li l-operatur 
ikollu l-intenzjoni jipproduċi u l-ispeċi tal-
bhejjem jew il-klassi li għalih hu maħsub 
il-prodott tal-għalf kompost;
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(e) meta jkun neċessarju, l-isem tal-
materjali tal-għalf li l-operatur ikun 
beħsiebu jipprepara.
11.2.2. Il-miżuri li għandhom jieħdu l-
operaturi, kif imsemmija fil-punt 1.1(b), 
biex jiggarantixxu l-konformità mar-
regoli ta' produzzjoni organika, 
għandhom jinkludu l-indikazzjonijiet tal-
miżuri msemmija fl-Anness II, Parti IV, 
punt 1.
11.2.3. L-awtorità ta' kontroll jew il-korp 
ta' kontroll għandhom jużaw dawn il-
miżuri sabiex iwettqu evalwazzjoni 
ġenerali tar-riskji li jistennew lil kull 
unità ta' preparazzjoni kif ukoll sabiex 
ifasslu pjan ta' kontroll. Dan il-pjan ta' 
kontroll għandu jipprevedi għadd minimu 
ta' kampjuni każwali, skont ir-riskji 
potenzjali.

Emenda 400

Proposta għal regolament
Anness Vd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ANNESS Vd
Mudell tal-evidenza dokumentata li tinħareġ lill-operatur, kif imsemmi fl-Artikolu 24a(6)

Evidenza dokumentata li għandha tinħareġ lill-operatur
Numru tad-dokument:
L-isem u l-indirizz tal-operatur: L-isem, l-indirizz u n-numru tal-kodiċi 

tal-korp jew tal-awtorità ta’ kontroll:
L-attività prinċipali (produttur, proċessur, 
importatur, eċċ):

Iddefiniti bħala:

Grupp ta’ prodotti kif imniżżel fl- 
Artikolu 25 (3a)/Attività:

Il-produzzjoni organika, prodotti 
f'konverżjoni; u wkoll il-produzzjoni 
organika li fiha jseħħu l-produzzjoni jew 
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l-ipproċessar paralleli skont l-Artikolu 7 
tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXXX

– ħxejjex u prodotti tal-pjanti;
– annimali u prodotti tal-annimali;
– alga u annimali tal-akkwakultura;
– ikel ipproċessat u għalf, inkluża l-
ħmira; 
- inbid.
Perijodu ta’ validita’: Id-data tal-kontroll/tal-kontrolli:
– ħxejjex u prodotti tal-pjanti; 
– ħxejjex u prodotti tal-pjanti;
– alga u annimali tal-akkwakultura;
– ikel ipproċessat u għalf, inkluża l-
ħmira; ;
Inbid minn...sa...

Dan id-dokument inħareġ abbażi tal-Artikolu 24a(5) tar-Regolament (UE) Nru 
XXX/XXXX. L-operatur iddikjarat ressaq l-attivitajiet tiegħu għall-kontrolli u jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.
Id-data u l-post:
Firma f'isem il-korp/l-awtorità ta' kontroll tal-ħruġ:

Emenda 401

Proposta għal regolament
Anness Ve (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Ve
Il-kriterji għaċ-ċertifikazzjoni ta’ grupp 

ta’ operaturi
(li għandhom jiġu definiti fi stadju iktar 
tard)

Emenda 402

Proposta għal regolament
Anness Vf (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Vf
Kriterji fir-rigward ta’ valutazzjonijiet tar-

riskju
(li għandhom jiġu definiti fi stadju iktar 
tard)
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest 

L-ewwel leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-biedja organika ġiet adottata fl-1991 (KEE 2092/91). 
Dan irrifletta u rrikonoxxa l-importanza dejjem tikber tal-moviment organiku fl-Ewropa, 
b'suq organiku ġdid li żviluppa matul għexieren ta' snin mingħajr ebda appoġġ pubbliku 
speċifiku. L-adozzjoni tar-Regolament 2092/91 ukoll onorat ħafna bdiewa u konsumaturi li 
flimkien stabbilixxew prinċipji, regoli u skemi ta’ kontroll li għamlu suċċess tas-settur 
possibbli. Il-leġiżlazzjoni ġiet limitata għal prodotti tal-pjanti. Dan ġie rivedut fl-1998 u fl-
2007, biex jinkludi prodotti tal-annimali u regoli ulterjuri għall-ipproċessar, il-kontrolli u l-
kummerċjalizzazzjoni. 

Il-Kummissjoni ppubblikat il-proposta tagħha għal Regolament ġdid dwar il-prodotti organiċi 
f’Marzu 2014, u dan juri tħassib dwar irregolaritajiet possibbli fil-katina tal-ikel organiku li 
qed jikber b’rata mgħaġġla; huwa argumenta li l-fiduċja tal-konsumaturi fil-prodotti organiċi 
tista' tiddgħajjef minħabba l-każijiet ta’ frodi dejjem aktar skoperti f’importazzjonijiet minn 
pajjiżi terzi iżda wkoll fi ħdan is-suq intern; u qajmet attenzjoni fuq l-istrutturi paralleli ta’ 
produzzjoni, ipproċessar u kummerċ ta’ prodotti konvenzjonali u organiċi li jġorru r-riskju ta' 
nuqqas ta’ konformità mhux skoperta mar-regolament organika. 

Il-proposta ġiet ikkonfermata minn ħafna kritika speċjalment minn organizzazzjonijiet 
professjonali tas-settur organiku. L-ewwel nett, ġie mistoqsi jekk regolament kompletament 
ġdid kienx verament neċessarju ftit snin wara li l-aħħar regolament daħal fis-seħħ. Reviżjoni 
tar-regolament attwalment fis-seħħ kien ippreferut. It-tieni nett, l-istruttura l-ġdida u ċerti 
regoli ġodda dwar il-produzzjoni, il-kontroll u t-tqegħid fis-suq kienu kkritikati talli għamlu l-
ħajja tal-bdiewa organiċi aktar diffiċli u kkumplikat, bil-konsegwenza possibbli li bdiewa 
organiċi jispiċċaw iċedu, minflok ma jitħeġġu, jidħlu fis-settur. It-tielet nett, il-proposta għal 
regoli aktar stretti dwar limiti massimi għal residwi ta’ pestiċidi ċċaħħdet sakemm ma kienx 
hemm dispożizzjonijiet ċari u affidabbli previsti għal miżuri ta’ prekawzjoni u kumpens għal 
telf imġarrab għal bdiewa organiċi minħabba kontaminazzjoni mhux intenzjonata minn 
azjendi agrikoli konvenzjonali.

Fit-tħejjija għal dan ir-rapport ir-rapporteur tagħkom eżamina dan it-tħassib u rċieva bosta 
mistoqsijiet aktar dettaljati mis-settur professjonali, mill-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u 
firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati; huwa ħa nota ta’ valutazzjoni tal-impatt tal-
Kummissjoni, ir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri u l-konklużjonijiet li jirriżultaw mill-proċess 
ta’ konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili, li ġew qabel l-abbozzar ta’ proposta tal-Kummissjoni; 
Huwa vvaluta l-kompetenza li ngħatat lill-kumitat tagħna waqt is-seduta tiegħu dwar is-
suġġett, kif ukoll l-opinjonijiet tax-shadow rapporteurs minn gruppi politiċi oħra. Huwa joffri 
hawn taħt stima aktar dettaljata tal-proposta leġiżlattiva u r-raġunament wara l-emendi 
proposti.

1. Il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni bbażat il-proposta tagħha fuq il-konklużjonijiet li ġejjin tal-valutazzjoni tal-
impatt tagħha: matul l-aħħar għaxar snin, id-domanda għal prodotti organiċi kibret 
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sostanzjalment. Is-suq globali tal-ikel organiku espanda b’erba’ darbiet bejn l-1999 u l-2011, 
madankollu, l-erja tal-produzzjoni organika tal-UE rduppjat biss fis-snin ta’ bejn l-2000 u l-
2010. Skont il-valutazzjoni tal-impatt, la l-provvista interna u lanqas il-qafas leġiżlattiv, ma 
laħħqu ma’ din l-espansjoni tas-suq, li jirriżulta f’opportunitajiet mitlufa għall-produtturi tal-
UE. Il-Kummissjoni tqis li t-tkabbir kontinwu tas-suq organiku jista’ jkun mhedded minn 
tnaqqir possibbli tal-fiduċja tal-konsumatur. Barra minn hekk, il-qafas regolatorju sħiħ sar 
wisq kumpless u diffiċli biex jinftiehmu għall-operaturi, il-produtturi, il-konsumaturi u l-
awtoritajiet pubbliċi, u sar aktar u aktar bl-implimentazzjoni prevista ta’ reġim ta’ konformità 
ta’ korpi ta’ kontroll f’pajjiżi terzi mhux rikonoxxuti. Hemm piż amministrattiv u riskju 
sinifikanti marbutin mal-ġestjoni ta’ għadd ta’ eċċezzjonijiet minn amministrazzjonijiet 
nazzjonali u l-kontroll tal-operaturi tan-negozju. 

2. L-istruttura tal-proposta l-ġdida

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi struttura simplifikata ġdida għar-regolazzjoni tal-prodotti 
organiċi, li tgħaqqad ir-Regolament (KE) Nru 834/2207 bażiku attwali u żewġ regolamenti ta’ 
implimentazzjoni (889/2008 u 1235/2008) f’regolament wieħed b’ħafna annessi. Din il-
proposta ssegwi l-allinjament tar-regoli mat-Trattat ta’ Lisbona u l-għan ġenerali tas-
simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Ir-rapporteur tagħkom jaqbel fil-prinċipju ma’ 
dawn il-miri. Madankollu, il-proposta għal struttura ġdida tinkludi madwar tletin att iddelegat 
(DA) li permezz tagħhom il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tiddefinixxi s-sustanza tar-
regoli tar-regolamentazzjoni fi stadju aktar tard. Ir-rapporteur tagħkom jissuġġerixxi li jerġa’ 
jintroduċi prinċipji bażiċi u regoli ewlenin għall-produzzjoni organika fl-att bażiku, kif ukoll 
il-limitazzjoni tas-setgħa tal-Kummissjoni fl-atti ddelegati. Din hija r-raġuni għaliex ir-
rapporteur tagħkom issuġġerixxa li jmexxi għadd ta’ dispożizzjonijiet minn atti ddelegati 
suġġeriti lejn ir-regolament bażiku u l-annessi.

3. Kamp ta' applikazzjoni, definizzjonijiet u prinċipji

Il-Kummissjoni tipproponi bidla fil-kamp ta’ applikazzjoni (Art. 2), kif ukoll definizzjonijiet 
ġodda (Art. 3) u prinċipji (Art. 4-6) għall-produzzjoni organika. Ħafna minn dawn il-bidliet 
huma ssuġġeriti f’dak li għandu x’jaqsam mal-annessi u l-atti ddelegati. Ir-rapporteur 
tagħkom jissuġġerixxi għadd ta’ emendi li joffru aktar preċiżjoni dwar prodotti u proċessi 
inklużi fi, jew esklużi mir-regolament bażiku. Dawn jinkludu definizzjonijiet meħtieġa biex 
jiġu ċċarati d-dispożizzjonijiet u l-listi pożittivi ta’ sustanzi awtorizzati previsti fl-annessi, kif 
ukoll il-prinċipji li jikkonċernaw il-ġestjoni ta’ proċessi bijoloġiċi, il-protezzjoni tal-ħamrija, 
il-benessri tal-annimali jew il-prestazzjoni ambjentali tal-operaturi. Dawn huma importanti 
wkoll biex jiġu implimentati, ikkontrollati u mneħħija gradwalment eżenzjonijiet temporanji li 
huma kkontrollati mill-awtoritajiet kompetenti. 

4. Regoli ta’ produzzjoni u tikkettar

Il-Kummissjoni ssuġġeriet li tiddefinixxi partijiet ewlenin tar-regoli ta’ produzzjoni għall-
produzzjoni ta’ pjanti u annimali f’atti delegati fi stadju aktar tard. Dan iżid b’mod sinifikanti 
l-possibbiltà li jinbidlu partijiet essenzjali tar-regoli organiċi f'atti mhux leġiżlattivi. Ir-
rapporteur tagħkom jissuġġerixxi għadd ta’ emendi li jiddistingwu b’mod ċar ir-regoli bażiċi 
li għandhom jiġu definiti fir-regolament bażiku minn rekwiżiti speċifiċi għall-produzzjoni tal-
pjanti jew tal-annimali li jistgħu jiġu ttrattati f’atti delegati u dettalji tekniċi li jistgħu jiġu 
indirizzati f’atti ta’ implimentazzjoni.
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Ir-rapporteur tagħkom jaqbel mal-Kummissjoni li l-eċċezzjonijiet minn dawn ir-regoli 
għandhom jitneħħew gradwalment maż-żmien, eż. għal żrieragħ jew għalf li jkun 
temporanjament mhux disponibbli fis-suq. Madankollu din l-eliminazzjoni gradwali ta’ derogi 
għandha tkun ibbażata fuq dejta affidabbli dwar id-disponibbiltà fir-reġjuni u l-Istati Membri 
u għandhom jiġu akkumpanjati minn miżuri ta’ appoġġ għas-setturi rilevanti, sabiex tiżdied l-
offerta b’mod effettiv. Dwar it-tikkettar ir-rapporteur tagħkom jiddeplora l-fatt li l-
informazzjoni li tispjega l-kunċett ta’ biedja organika u l-ispeċifiċitajiet tagħha mhijiex 
disponibbli. Ir-Regolament għandu joffri aktar flessibbiltà rigward l-oriġini ta’ ingredjenti 
organiċi.

Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni ma pprevedietx il-miżuri biex jappoġġaw l-iżvilupp ta’ 
trobbija organika ta’ pjanti u annimali, u lanqas biex jiġu eliminati d-differenzi eżistenti fis-
suq ta’ żerriegħa u annimali mkabbra u mrobbija b’mod organiku. Ir-rapporteur tagħkom 
jissuġġerixxi tali miżuri fl-annessi.

5. Kontrolli u Ċertifikazzjoni 

Bil-għan ta’ simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, il-Kummissjoni ċaqalqet ħafna mir-rekwiżiti ta’ 
kontroll għall-produzzjoni organika u l-kummerċjalizzazzjoni għall-proposta għal 
leġiżlazzjoni orizzontali għal kontroll uffiċjali fuq l-ikel u l-għalf li għad trid tiġi adottata 
flimkien ma’ din il-proposta għal regolament. Fil-prinċipju, dan hu impenn raġonevoli. 
Madankollu, xi speċifiċitajiet tal-produzzjoni organika jeħtieġu li jiġu kkunsidrati u ttrattati. 
Il-kwalità tal-produzzjoni organika mhijiex biss kwistjoni li jiġu kkontrollati fil-livell tal-
prodott finali. Huwa l-proċess kollu tal-produzzjoni, inkluż impatt pożittiv fuq l-ambjent, il-
benessri tal-annimali, il-fertilità tal-ħamrija, il-mitigazzjoni tal-klima u l-użu sostenibbli tal-
bijodiversità li jeħtieġ li jitqiesu. 

Ir-rapporteur tiegħek jaqbel fil-prinċipju wkoll ma’ approċċ ibbażat fuq ir-riskju għall-
kontrolli u jissuġġerixxi li ċerti rekwiżiti speċifiċi ta’ kontroll u ċertifikazzjoni organiċi 
għandhom jibqgħu fi ħdan ir-regolament, inkluża kombinazzjoni ta’ kontrolli annwali bbażati 
fuq ir-riskju sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-kontroll matul iż-żmien. 

Barra minn hekk, is-superviżjoni ta’ Stati Membri fuq il-korpi ta’ kontroll u l-awtoritajiet ta’ 
kontroll teħtieġ titjib. Fitt-trattament ta' dispożizzjonijiet dwar il-preżenza ta’ prodotti mhux 
awtorizzati fil-produzzjoni organika, ir-rapporteur tagħkom jixtieq isaħħaħ ir-responsabbiltà 
tal-operaturi u l-korpi ta’ kontroll u għamel proposta għal miżuri ta’ prekawzjoni kif ukoll 
faċilitajiet ta’ kumpens f’każ ta’ kontaminazzjoni aċċidentali (Art. 20a)

6. L-Aġenzija tal-UE dwar il-produzzjoni organika

L-implimentazzjoni tar-regolament attwali dwar il-produzzjoni organika wriet għadd ta’ 
dgħufijiet li jikkonċernaw il-kontroll kif ukoll il-ġbir u l-komunikazzjoni tad-dejta nieqsa 
bejn l-Istati Membri u fuq il-livell Ewropew. Valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni stess, 
ir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri, it-tħassib li tqajjem f’bosta Stati Membri u fis-settur 
organiku, jitolbu b’mod ċar għal aktar azzjoni kkoordinata u l-komunikazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti, il-korpi ta’ kontroll u l-operaturi. Il-bażi għal data għall-
identifikazzjoni tar-riskji, l-iżvilupp tas-suq, inkluż il-vojt għall-inputs, li huma raġunijiet 
għall-eċċezzjonijiet li għaddejjin bħalissa, hija batuta ħafna biex tieħu l-azzjoni meħtieġa 
għal titjib. Ir-rapporteur għalhekk jissuġġerixxi li jiġi kkunsidrat it-twaqqif ta’ Aġenzija 
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Organiku tal-UE bil-kompitu li ttejjeb l-implimentazzjoni tar-regolazzjoni tal-prodotti 
organiċi li jikkonċernaw kontrolli u azzjoni koordinata fuq livell Ewropew, biex tiġbor u 
tivvaluta d-dejta meħtieġa u l-pariri xjentifiċi, u biex tistabbilixxi servizzi ta’ informazzjoni 
mtejba. 

7. Il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi 

Għar-reġim ta’ importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tissuġġerixxi sistema ta’ 
żewġ livelli ta’ rikonoxximent u l-kontrolli ta’ prodotti organiċi, ibbażata fuq il-konformità 
jew l-ekwivalenza. Il-kunċett ta’ konformità tfisser li l-operaturi f’pajjiżi terzi għandhom 
japplikaw b’mod sħiħ il-leġiżlazzjoni tal-UE, anke jekk ma jkunx hemm fis-seħħ leġiżlazzjoni 
organika speċifika; ekwivalenza tfisser li l-produtturi f’pajjiżi terzi jissodisfaw il-prinċipji u l-
għanijiet tal-leġiżlazzjoni domestika ma’ standards li huma adatti għall-kundizzjonijiet 
reġjonali u klimatiċi tal-produzzjoni (eż. tropikali). Il-kunċett ta’ ekwivalenza bħalissa huwa 
prinċipalment applikat fil-ftehimiet kummerċjali ma’ pajjiżi terzi. Ir-rapporteur tagħkom 
jissuġġerixxi sistema bi tliet livelli ta’ ekwivalenza sħiħa, tranżizzjoni lejn l-ekwivalenza ma’ 
standards reġjonali rikonoxxuti, u konformità ma’ eżenzjonijiet ristretti sabiex itejbu l-
iżvilupp tal-biedja organika f’pajjiżi terzi u s-superviżjoni ta’ korpi ta’ kontroll. Għall-għażla 
tal-konformità huwa jissuġġerixxi regoli ta’ produzzjoni u miżuri ta’ kontroll ċari adattati 
għall-kundizzjonijiet f’pajjiżi kkonċernati. Huwa jissuġġerixxi wkoll miżuri kif il-
komunikazzjoni bejn il-korpi ta’ akkreditazzjoni u l-Kummissjoni, b’mod partikolari fir-
rigward tal-ilmenti u l-irregolaritajiet, ikunu jistgħu jittejbu. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-
SIKUREZZA TAL-IKEL

għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Sirpa Pietikäinen

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-biedja organika tiġbor flimkien l-aspetti tas-sostenibbiltà ambjentali, il-protezzjoni tal-
bijodiversità, is-sikurezza u l-kwalitajiet tal-ikel li huma tajbin għas-saħħa, u t-trattament 
etiku tal-annimali fil-produzzjoni tal-ikel. It-tikketta organika hija wkoll ta' benefiċċju għall-
bdiewa li jipparteċipaw fil-biedja organika.

Il-popolarità tal-prodotti organiċi qiegħda tikber fl-Ewropa u fid-dinja kollha. Illum, is-settur 
organiku fl-Ewropa huwa erba' darbiet akbar minn kif kien is-settur fl-1999 u r-rata annwali 
tat-tkabbir għadha għolja, madwar disgħa fil-mija. Biex jiġi ggarantit it-tkabbir tas-settur fil-
futur ukoll, jeħtieġ li niżguraw li t-tikketta organika tibqa' minn tal-inqas attraenti u affidabbli 
daqs kemm hi attwalment.

Il-proposta tal-Kummissjoni biex tiġi żviluppata l-biedja organika fl-Ewropa tiffoka fuq tliet 
objettivi: it-tneħħija tax-xkiel, il-garanzija ta' kompetizzjoni ġusta u t-titjib tal-kunfidenza tal-
konsumatur. Il-Kummissjoni għandha l-għan li telimina bosta derogi eżistenti biex b'hekk 
tissimplifika r-regoli u tnaqqas il-piż amministrattiv.

Il-proposta tal-Kummissjoni fiha elementi kruċjali biex tittejjeb il-lonġevità tas-settur 
organiku. Din għandha tittejjeb billi tiżdied il-flessibilità f'dawk is-sitwazzjonijiet fejn l-
applikazzjoni tal-istess regoli għall-bdiewa kollha, fil-prattika, tirriżulta f'nuqqas ta' 
kundizzjonijiet ekwi għal ċerti bdiewa. 

Dan ikun il-każ, pereżempju, jekk il-materjal riproduttiv kollu, mingħajr ebda eċċezzjoni, 
kellu jkun organiku. Din ir-regola tagħmilha diffiċli għall-bdiewa fl-Ewropa ta' fuq biex isibu 
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żerriegħa reżistenti għax-xitwa, peress li d-disponibbiltà ta' tali żerriegħa għadha limitata 
ħafna. Fir-regoli dwar il-kultivazzjoni fis-serer għandhom jitqiesu wkoll il-kundizzjonijiet 
ġeografiċi differenti, biex b'hekk jiġi żgurat li l-interpretazzjoni attwali tar-regoli dwar il-
kultivazzjoni organika fis-serer japplikaw ukoll fil-ġejjieni.

Sabiex jiġu żgurati l-kunfidenza tal-konsumatur, il-kwalità tal-produzzjoni u kundizzjonijiet 
ekwi għall-produtturi, huwa essenzjali li jiġu żviluppati kontrolli ta' kwalità trasparenti u ġusti 
għall-prodotti organiċi importati. Għaldaqstant, għandhom jiġu stabbiliti sistemi ta' 
awtokontroll u awditjar estern għal prodotti li jiġu mill-UE u għal prodotti importati. F'każ ta' 
nuqqas ta' konformità, l-awditur jinżamm finanzjarjament responsabbli. 

Aktar flessibbiltà hija meħtieġa wkoll f'sitwazzjonijiet fejn jinstabu residwi fi prodotti 
organiċi. Fil-proposta tal-Kummissjoni, ir-responsabilità taqa' esklużivament fuq il-bidwi, 
irrispettivament mill-fatt li min iniġġes ikunx il-bidwi jew xi ħadd estern. Huwa importanti li 
jiġi introdott il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" għal dawk il-każijiet fejn titwaqqaf 
installazzjoni ta' riskju għoli ta' kontaminazzjoni qrib razzett ta' produzzjoni organika u fejn 
teżisti evidenza li r-responsabilità hija ta' persuna terza.

Wieħed mill-argumenti favur il-produzzjoni organika huwa t-trattament xieraq tal-annimali. 
Għaldaqstant, jeħtieġ li l-proposta tal-Kummissjoni tiġi ssupplimentata b'regoli aktar stretti 
dwar l-istandards tat-trattament xieraq tal-annimali.

Barra mill-ambitu ta' dan ir-Regolament speċifiku, il-biedja organika għandha tissaħħaħ ukoll 
f'leġiżlazzjoni oħra tal-UE. Fir-reviżjoni li jmiss tal-Politika Agrikola Komuni, għandhom 
jiġu ggarantiti inċentivi aħjar u aktar riżorsi finanzjarji għal bdiewa li jaħdmu fil-produzzjoni 
organika jew fi produzzjoni li tinsab f'fażi ta' tranżizzjoni. Sabiex tiżdied id-disponibbiltà tal-
materjal riproduttiv organiku, id-databases Ewropej għandhom jiġu żviluppati ulterjorment, u 
għandu jkun disponibbli aktar finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni, bil-għan li tiżdied 
il-produzzjoni u d-disponibbiltà taż-żerriegħa organika u l-materjal riproduttiv organiku tal-
pjanti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Barra minn hekk, il-produzzjoni 
organika hija sistema li tikkontribwixxi 

(4) Barra minn hekk, il-produzzjoni 
organika hija sistema li tikkontribwixxi 
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għall-integrazzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
protezzjoni ambjentali fil-PAK u 
tippromwovi produzzjoni agrikola 
sostenibbli. Għal din ir-raġuni, ġew 
introdotti fil-PAK miżuri li jappoġġjaw 
finanzjarjament il-produzzjoni organika, l-
iktar riċenti skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, u b’mod partikolari msaħħin 
fir-riforma riċenti tal-qafas ġuridiku tal-
politika għall-iżvilupp rurali kif stabbilita 
bir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15.

għall-integrazzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
protezzjoni ambjentali fil-PAK u 
tippromwovi produzzjoni agrikola 
sostenibbli u trobbija tal-annimali adatta 
għall-ispeċijiet. Għal din ir-raġuni, ġew 
introdotti fil-PAK miżuri li jappoġġjaw 
finanzjarjament il-produzzjoni organika, l-
iktar riċenti skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill14, u b’mod partikolari msaħħin 
fir-riforma riċenti tal-qafas ġuridiku tal-
politika għall-iżvilupp rurali kif stabbilita 
bir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15. 
Madankollu, fir-reviżjoni li jmiss tal-PAK, 
għandhom jiġu żgurati inċentivi aħjar u 
aktar riżorsi finanzjarji għall-bdiewa li 
jaħdmu fil-produzzjoni organika jew fil-
produzzjoni li tinsab f'fażi ta' konverżjoni 
bil-għan li sal-2030 l-ispazju ddedikat 
għall-biedja organika jiżdied minn tal-
inqas għal 20 % tal-erja agrikola 
utilizzabbli fl-Unjoni u sabiex tiġi 
ppreservata u mtejba l-bijodiversità 
permezz, fost l-oħrajn, tal-applikazzjoni 
ta' prattiki tal-agrosilvikultura.

___________________ ___________________
14 Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal 
pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' 
appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola 
komuni u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p.608).

14 Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal 
pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' 
appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola 
komuni u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p.608).

15 Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Diċembru 2013 dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, 
p.487).

15 Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Diċembru 2013 dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u 
li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, 
p.487).
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Is-settur tal-biedja organika fl-
Unjoni żviluppa malajr matul is-snin li 
għaddew, mhux biss f'termini taż-żona 
użata għall-biedja organika, iżda wkoll 
f'termini tan-numru ta' azjendi u n-
numru kumplessiv ta' operaturi organiċi 
rreġistrati fl-Unjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Proġetti ta’ riċerka wrew li l-fiduċja 
tal-konsumatur hija kruċjali fis-suq tal-ikel 
organiku. Fuq perjodu ta’ żmien twil, ir-
regoli li mhumiex affidabbli jistgħu 
jipperikolaw il-fiduċja pubblika u jwasslu 
għall-falliment tas-suq. Għaldaqstant, l-
iżvilupp sostenibbli tal-produzzjoni 
organika fl-Unjoni għandu jkun ibbażat fuq 
regoli ta’ produzzjoni sodi li huma 
armonizzati fil-livell tal-Unjoni. Barra 
minn hekk, dawk ir-regoli ta’ produzzjoni 
għandhom jilħqu l-aspettattivi tal-operaturi 
u tal-konsumaturi rigward il-kwalità tal-
prodotti organiċi u l-konformità mal-
prinċipji u r-regoli stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

(13) Proġetti ta’ riċerka wrew li l-fiduċja 
tal-konsumatur hija kruċjali fis-suq tal-ikel 
organiku. Fuq perjodu ta’ żmien twil, ir-
regoli li mhumiex affidabbli jistgħu 
jipperikolaw il-fiduċja pubblika u jwasslu 
għall-falliment tas-suq. Għaldaqstant, l-
iżvilupp sostenibbli tal-produzzjoni 
organika fl-Unjoni għandu jkun ibbażat fuq 
regoli ta’ produzzjoni sodi u trasparenti li 
huma armonizzati fil-livell tal-Unjoni 
b'attenzjoni xierqa għall-varji 
kundizzjonijiet ġeografiċi u klimatiċi fi 
ħdan l-Unjoni. Barra minn hekk, dawk ir-
regoli ta’ produzzjoni għandhom jilħqu l-
aspettattivi tal-operaturi u tal-konsumaturi 
rigward is-sikurezza u l-kwalità tal-
prodotti organiċi u l-konformità mal-
prinċipji u r-regoli stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 15 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-prinċipju, ir-regoli ġenerali ta’ 
produzzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jinkludu projbizzjoni fuq l-użu 
ta’ radjazzjoni jonizzanti u fuq l-organiżmi 
modifikati ġenetikament (OĠM) u prodotti 
magħmula mill-OĠM. Minħabba li l-
konsumaturi huma dejjem iktar 
ikkonċernati dwar l-impatti ambjentali tal-
ipproċessar u t-trasportazzjoni tal-ikel, l-
operaturi organiċi minbarra l-bdiewa u l-
operaturi li jipproduċu l-alka u l-annimali 
tal-akkwakultura għandhom ikunu 
meħtieġa li jiġġestixxu l-prestazzjoni 
ambjentali tagħhom skont sistema 
armonizzata. Bl-għan ta' minimizzazzjoni 
tal-piż regolatorju ta' mikroimpriżi kif 
iddefiniti fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE27 involuti fil-
produzzjoni organika, jixraq li dawn jiġu 
eżentati minn dan ir-rekwiżit. Biex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni korretta tar-regoli 
ta’ produzzjoni ġenerali, is-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti għandha tiġi ddelegata 
lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
istabbiliment tal-kriterji li magħhom 
għandha tikkorrispondi s-sistema tal-
ġestjoni ambjentali.

(15) Fil-prinċipju, ir-regoli ġenerali ta’ 
produzzjoni stabbiliti minn dan ir-
Regolament għandhom jinkludu 
projbizzjoni fuq l-użu ta’ radjazzjoni 
jonizzanti fuq l-organiżmi modifikati 
ġenetikament (OĠM) u prodotti magħmula 
mill-OĠM, il-klonazzjoni tal-annimali, 
inklużi dixxendenti ta' annimali kkolonati 
u prodotti li jitnisslu minnhom, kif ukoll 
il-poliplojdi indotti artifiċjalment. 
Minħabba li l-konsumaturi huma dejjem 
iktar ikkonċernati dwar l-impatti 
ambjentali tal-ipproċessar u t-
trasportazzjoni tal-ikel, l-operaturi organiċi 
minbarra l-bdiewa u l-operaturi li 
jipproduċu l-alka u l-annimali tal-
akkwakultura għandhom ikunu meħtieġa li 
jiġġestixxu l-prestazzjoni ambjentali 
tagħhom skont sistema armonizzata. Bl-
għan ta' minimizzazzjoni tal-piż regolatorju 
ta' mikroimpriżi kif iddefiniti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE27 involuti fil-produzzjoni 
organika, jixraq li dawn jiġu eżentati minn 
dan ir-rekwiżit ta' konformità mas-sistema 
ta' prestazzjoni ambjentali. Biex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni korretta tar-regoli 
ta’ produzzjoni ġenerali, is-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti għandha tiġi ddelegata 
lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
istabbiliment tal-kriterji li magħhom 
għandha tikkorrispondi s-sistema tal-
ġestjoni ambjentali.

___________________ ___________________
27Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' impriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (ĠU L 124, tal-20.5.2003, p. 
36).

27Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' impriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (ĠU L 124, tal-20.5.2003, p. 
36).

Emenda 5

Proposta għal regolament
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Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Sabiex titnaqqas aktar l-impronta 
ekoloġika tal-biedja organika, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu inċentivi għall-
konsum tal-oġġetti lokali, inaqqsu l-
imballaġġ, jiffaċilitaw l-użu tal-materjal 
tal-imballaġġ li jista' jerġa' jintuża, jiġi 
riċiklat u bijodegradat u jnaqqsu l-
emissjonijiet minħabba t-trasport.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Ir-riskju ta’ nuqqas ta’ konformità 
mar-regoli tal-produzzjoni organika huwa 
kkunsidrat li huwa ogħla f’azjendi agrikoli 
li jinkludu unitajiet mhux ġestiti skont 
regoli tal-produzzjoni organika. 
Għaldaqstant, wara perjodu ta’ konverżjoni 
xieraq, l-azjendi agrikoli kollha fl-Unjoni li 
għandhom l-għan li jsiru organiċi 
għandhom jiġu ġestiti kollha skont ir-
rekwiżiti applikabbli għall-produzzjoni 
organika. L-ażjendi agrikoli organiċi 
għandhom jgħaddu mill-istess perjodu ta’ 
konverżjoni fl-Istati Membri kollha, 
irrispettivament minn jekk qabel 
aderexxewx jew le mal-miżuri agro-
ambjentali appoġġjati mill-fondi tal-
Unjoni. Madankollu, perjodu ta' 
konverżjoni mhuwiex meħtieġ fil-każ ta' 
art li tkun qiegħda tisserraħ.  Sabiex jiġu 
żgurati l-kwalità, it-traċċabbiltà u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament u l-
adattament għall-iżviluppi tekniċi, is-
setgħa li jiġu adottati ċerti atti għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
istabbiliment ta’ regoli li jissupplimentaw 
ir-regoli ta’ konverżjoni ġenerali jew li 
jissupplimentaw u li jemendaw ir-regoli ta’ 

(16) Ir-riskju ta’ nuqqas ta’ konformità 
mar-regoli tal-produzzjoni organika huwa 
kkunsidrat li huwa ogħla f’azjendi agrikoli 
li jinkludu unitajiet mhux ġestiti skont 
regoli tal-produzzjoni organika. 
Għaldaqstant, wara perjodu ta’ konverżjoni 
xieraq, l-azjendi agrikoli kollha fl-Unjoni li 
għandhom l-għan li jsiru organiċi 
għandhom jiġu ġestiti kollha skont ir-
rekwiżiti applikabbli għall-produzzjoni 
organika. Madankollu, irziezet imħallta li 
jinkludu unitajiet mhux ġestiti skont ir-
regoli tal-produzzjoni organika u unitajiet 
ġestiti skont tali regoli għandhom ikunu 
permessi, jekk ikun hemm distinzjoni ċara 
bejn l-unitajiet organiċi u l-unitajiet 
ġestiti b'mod konvenzjonali, dejjem jekk l-
attivitajiet ta' biedja konvenzjonali jkunu 
distinti b'mod ċar minn attivitajiet ta' 
biedja organika jew l-attivitajiet ta' biedja 
konvenzjonali jkunu ġeografikament 
distanti mill-attivitajiet ta' biedja 
organika. L-irziezet imħallta għandhom 
ukoll ikunu permessi f'każijiet meta l-
azjenda agrikola jew l-operazzjoni tal-
akkwakultura tkun għaddejja minn 
proċess ta' konverżjoni. L-ażjendi agrikoli 
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konverżjoni speċifiċi. organiċi għandhom jgħaddu mill-istess 
perjodu ta’ konverżjoni fl-Istati Membri 
kollha, irrispettivament minn jekk qabel 
aderexxewx jew le mal-miżuri agro-
ambjentali appoġġjati mill-fondi tal-
Unjoni. Madankollu, perjodu ta' 
konverżjoni mhuwiex meħtieġ fil-każ ta' 
art li tkun qiegħda tisserraħ. Sabiex jiġu 
żgurati l-kwalità, it-traċċabbiltà u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament u l-
adattament għall-iżviluppi tekniċi, is-
setgħa li jiġu adottati ċerti atti għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
istabbiliment ta’ regoli li jissupplimentaw 
ir-regoli ta’ konverżjoni ġenerali jew li 
jissupplimentaw u li jemendaw ir-regoli ta’ 
konverżjoni speċifiċi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Bħalma hu stabbilit fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/20071a, il-
produzzjoni organika fis-serer u fil-qsari 
ta' ħxejjex aromatiċi wkoll għandha tkun 
permessa fil-futur.
_____________
1a Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar 
il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' 
prodotti organiċi u li jħassar ir-
Regolament (KEE) Nru 2029/91(ĠU L 
189, 20.7.2007, p. 1).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-użu ta' pestiċidi għandu jkun ristrett 
b'mod sinifikanti. Għandha tingħata 
preferenza għall-applikazzjoni ta’ miżuri li 
jipprevjenu kwalunkwe ħsara minn pesti u 
minn ħaxix ħażin permezz ta’ tekniki li ma 
jinvolvux l-użu ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti bħan-newba tal-
uċuħ. Il-preżenza ta’ pestiċidi u ħaxix 
ħażin għandha tkun issorveljata biex jiġi 
deċiż jekk hemmx raġuni ekonomika jew 
ekoloġika għal xi intervent. L-użu ta’ ċerti 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandu 
jiġi awtorizzat jekk tali tekniki ma 
jipprovdux protezzjoni adegwata u biss 
jekk dawk il-prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti ġew awtorizzati skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill28, wara li jkunu ġew 
ivvalutati bħala kompatibbli mal-għanijiet 
u l-prinċipji tal-produzzjoni organika, 
inkluż mal-kundizzjonijiet restrittivi tal-
użu, u konsegwentement awtorizzati skont 
dan ir-Regolament.

(20) L-użu ta' pestiċidi għandu jkun ristrett 
b'mod sinifikanti. Għandha tingħata 
preferenza għall-applikazzjoni ta’ miżuri li 
jipprevjenu kwalunkwe ħsara minn pesti u 
minn ħaxix ħażin permezz ta’ tekniki li ma 
jinvolvux l-użu ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti bħall-alternanza u n-
newba tal-għelejjel. Il-preżenza ta’ 
pestiċidi u ħaxix ħażin għandha tkun 
issorveljata biex jiġi deċiż jekk hemmx 
raġuni ekonomika jew ekoloġika għal xi 
intervent. L-użu ta’ ċerti prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti għandu jiġi 
awtorizzat jekk tali tekniki ma jipprovdux 
protezzjoni adegwata u biss jekk dawk il-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ġew 
awtorizzati skont ir-Regolament (KE) Nru 
1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill28, wara li jkunu ġew ivvalutati 
bħala kompatibbli mal-għanijiet u l-
prinċipji tal-produzzjoni organika, inkluż 
mal-kundizzjonijiet restrittivi tal-użu, u 
konsegwentement awtorizzati skont dan ir-
Regolament.

__________________ __________________
28 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 
1).

28 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 
1).

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Il-Kummissjoni għandha titħeġġeġ 
twettaq rieżami tar-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u 
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tal-Kunsill1a u tieħu azzjonijiet meħtieġa 
oħrajn bil-għan li tiffavorixxi l-użu ta' 
pestiċidi bijoloġikament attivi li 
jikkostitwixxu riskju iżgħar għas-saħħa 
tal-bniedem meta mqabbla ma' pestiċidi 
oħrajn.

_________________________
1aIr-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 
79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 
24.11.2009, p. 1).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Minħabba li huwa importanti li jiġi 
żviluppat l-użu ta' żrieragħ u pjanti li 
huma adatti għall-ħamrija u l-
kundizzjonijiet klimatiċi u li jissodisfaw l-
aspettattivi tal-konsumaturi, għandha 
titħeġġeġ il-produzzjoni ta' żrieragħ u 
pjanti organiċi, filwaqt li tibqa' tiġi 
pprovduta l-possibbiltà tal-użu ta' 
żrieragħ u pjanti mhux organiċi fejn ma 
jkunux disponibbli ekwivalenti organiċi, 
jew sabiex jiġi żgurat li tinżamm bażi 
ġenetika suffiċjenti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Minħabba li l-agrikoltura organika 
teħtieġ li tkun tista' tiddependi fuq 
annimali ta' kwalità għolja mil-lat 
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ġenetiku għal skopijiet ta' tnissil, u li 
dawk l-annimali għandhom jitrabbew 
f'konformità mar-regoli tal-biedja 
organika, huwa mixtieq li tinżamm il-
possibbiltà tal-użu, soġġett għal ċerti 
kundizzjonijiet, ta' annimali għat-tnissil 
mhux ta' oriġini organika sabiex ipattu 
għal nuqqas ta'disponibbiltà jew biex tiġi 
żgurata bażi ġenetika suffiċjenti, b'mod 
partikolari fil-każ ta' speċijiet u razez 
aktar rari.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Peress li t-trobbija tal-bhejjem 
naturalment tinvolvi l-ġestjoni ta’ art 
agrikola, fejn id-demel jintuża bħala 
nutrijent għall-produzzjoni ta’ prodotti 
agrikoli, it-trobbija tal-bhejjem meta ma 
hemmx art agrikola għandha tiġi pprojbita. 
L-għażla tar-razez għandha tikkunsidra l-
kapaċità tagħhom li jadattaw għall-
kundizzjonijiet lokali, il-vitalità tagħhom 
u r-reżistenza tagħhom għall-mard u 
għandha tiġi inkoraġġuta diversità 
bijoloġika wiesgħa.

(22) Peress li t-trobbija tal-bhejjem 
naturalment tinvolvi l-ġestjoni ta’ art 
agrikola, fejn id-demel jintuża bħala 
nutrijent għall-produzzjoni ta’ prodotti 
agrikoli, it-trobbija tal-bhejjem meta ma 
hemmx art agrikola għandha tiġi 
ppenalizzata. Huwa rakkomandat li 
jitħeġġeġ l-użu ta' speċijiet nativi sabiex 
tiġi żgurata kapaċità massima ta' 
adattament filwaqt li, fl-istess ħin, isir 
impenn biex titħeġġeġ diversità bijoloġika 
wiesgħa.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Minħabba l-eżistenza ta' 
eċċezzjonijiet għal standards ogħla tal-
benessri tal-annimali fil-produzzjoni 
organika, il-prattiki ta' biedja għall-
annimali assoċjati magħhom jvarjaw 
b'mod konsiderevoli fl-Unjoni.



RR\1077954MT.doc 267/349 PE557.122v02-00

MT

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-mutilazzjonijiet li jwasslu għal 
stress, dannu, mard jew tbatija tal-annimali 
għandhom ikunu pprojbiti.

(25) Il-mutilazzjonijiet u l-prattiki kollha li 
jwasslu għal stress, dannu, mard jew tbatija 
tal-annimali għandhom ikunu pprojbiti. 
Għandha tinżamm l-eċċezzjoni għall-
qtugħ tal-qarn f'każijiet fejn dan ikun 
jista' jiġi ġġustifikat minn tħassib marbut 
mal-benesseri tal-annimali u dwar is-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Kull 
meta jitqies neċessarju intervent 
kirurġiku, dan għandu jsir bl-użu ta' 
anesteżija u analġeżija pprolongata.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-bhejjem għandhom jintgħalfu 
b'materjali prodotti skont ir-regoli tal-
produzzjoni organika, u preferibbilment li 
ġejjin mill-istess azjenda, 
b’kunsiderazzjoni għall-bżonnijiet 
fiżjoloġiċi tagħhom. Barra minn hekk, biex 
jiġu ssodisfatti r-rekwiżiti bażiċi ta’ 
nutrizzjoni tal-bhejjem jista’ jkun meħtieġ 
li jintużaw ċerti minerali, mikroelementi u 
vitamini f'kundizzjonijiet iddefiniti b'mod 
ċar.

(26) Il-bhejjem għandhom jintgħalfu 
b'materjali prodotti skont ir-regoli tal-
produzzjoni organika, u preferibbilment li 
ġejjin mill-istess azjenda, 
b’kunsiderazzjoni għall-bżonnijiet 
fiżjoloġiċi tagħhom. Barra minn hekk, biex 
jiġu ssodisfatti r-rekwiżiti bażiċi ta’ 
nutrizzjoni tal-bhejjem jista’ jkun meħtieġ 
li jintużaw ċerti minerali, mikroelementi u 
vitamini f'kundizzjonijiet iddefiniti b'mod 
ċar. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura wkoll li jkun hemm 
deroga għall-użu fil-futur tas-selenju fil-
biedja organika. Din id-deroga tiżgura t-
trattament xieraq tal-annimali permezz ta' 
nutrizzjoni ta' kwalità għolja, inklużi 
dawk il-kundizzjonijiet ġeografiċi fejn is-
selenju ma jinsabx fil-ħamrija b'mod 
naturali. Barra minn hekk, għal dan il-
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għan, il-Kummissjoni tistabbilixxi elenku 
pożittiv ta' għalf mhux organiku fejn il-
provvisti ta' għalf organiku ma jkunux 
biżżejjed, biex b'hekk jiġi żgurat li s-settur 
ikollu ammont ta' żmien raġonevoli li 
matulu jkun jista' jadatta ruħu għall-
iżvilupp fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Defiċjenza ta' selenju tnaqqas l-iżvilupp tal-antikorpi fil-bhejjem. F'dawk il-pajjiżi Ewropej 
fejn il-mergħa ma jkunx fiha biżżejjed selenju, għandha tiġi żgurata d-deroga għall-użu 
tiegħu fl-għalf.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 43 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 
ippreveda eċċezzjonijiet differenti mir-
regoli tal-produzzjoni organika. L-
esperjenza miksuba mill-applikazzjoni ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet uriet li tali 
eċċezzjonijiet għandhom impatt negattiv 
fuq il-produzzjoni organika. B’mod 
partikolari, instab li l-eżistenza stess ta’ 
dawn l-eċċezzjonijiet ixxekkel il-
produzzjoni minn inputs f’forma organika 
u li l-livell għoli tat-trattament tal-annimali 
assoċjat mal-produzzjoni organika mhux 
żgurat. Barra minn hekk, il-ġestjoni u l-
kontroll tal-eċċezzjonijiet iwasslu għal piż 
amministrattiv konsiderevoli, kemm għall-
amministrazzjonijiet kif ukoll għall-
operaturi nazzjonali. Fl-aħħar nett, l-
eżistenza ta’ eċċezzjonijiet ħolqot il-
kundizzjonijiet għal distorsjonijiet 
f’kompetizzjoni u heddet li ddgħajjef il-
fiduċja tal-konsumatur. Għaldaqstant, 
għandu jkompli jiġi ristrett l-ambitu għall-
awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet mir-
regoli tal-produzzjoni organika u dawn 
għandhom jiġu limitati għal każijiet ta’ 
ċirkustanzi katastrofiċi.

(43) Ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 
ippreveda eċċezzjonijiet differenti mir-
regoli tal-produzzjoni organika. L-
esperjenza miksuba mill-applikazzjoni ta’ 
dawk id-dispożizzjonijiet uriet li tali 
eċċezzjonijiet għandhom impatt negattiv 
fuq il-produzzjoni organika. B’mod 
partikolari, instab li, f'xi każijiet, l-
eżistenza stess ta’ dawn l-eċċezzjonijiet 
ixxekkel il-produzzjoni minn inputs 
f’forma organika u li l-livell għoli tat-
trattament tal-annimali assoċjat mal-
produzzjoni organika mhux żgurat. Barra 
minn hekk, il-ġestjoni u l-kontroll tal-
eċċezzjonijiet iwasslu għal piż 
amministrattiv konsiderevoli, kemm għall-
amministrazzjonijiet kif ukoll għall-
operaturi nazzjonali. Fl-aħħar nett, l-
eżistenza ta’ eċċezzjonijiet ħolqot il-
kundizzjonijiet għal distorsjonijiet 
f’kompetizzjoni u heddet li ddgħajjef il-
fiduċja tal-konsumatur. Għaldaqstant, 
għandu jkompli jiġi ristrett l-ambitu għall-
awtorizzazzjoni ta’ eċċezzjonijiet mir-
regoli tal-produzzjoni organika u dawn 
għandhom jiġu limitati.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 44 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Biex il-produzzjoni organika tkun 
tista’ tissokta jew tibda mill-ġdid f’każijiet 
ta’ ċirkustanzi katastrofiċi, is-setgħa li 
jiġu adottati ċerti atti għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-istabbiliment tal-kriterji biex ċerti 
każijiet ikunu jikkwalifikaw bħala 
ċirkustanzi katastrofiċi, u biex 
tistabbilixxi regoli speċifiċi biex dawn il-
każijiet jiġu indirizzati u għar-rekwiżiti 
tal-monitoraġġ u r-rappurtar meħtieġa.

imħassar

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Il-produzzjoni organika hija bbażata 
fuq il-prinċipju ġenerali ta’ restrizzjoni 
tal-użu ta’ inputs esterni. Il-bdiewa huma 
meħtieġa jieħdu miżuri biex jevitaw ir-
riskju ta’ kontaminazzjoni minn prodotti 
jew sustanzi mhux awtorizzati. Minkejja 
dawn il-miżuri, jistgħu jinqalgħu każijiet 
fejn il-bdiewa ma jkunux jistgħu 
jikkummerċjalizzaw il-prodotti agrikoli 
tagħhom bħala organiċi minħabba li 
mingħajr intenzjoni, jkun hemm prodotti 
jew sustanzi mhux awtorizzati. Għalhekk 
jixraq li tiġi prevista l-possibbiltà li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu, skont l-Artikolu 42 
tat-Trattat, ikunu awtorizzati mill-
Kummissjoni biex jagħtu pagamenti 
nazzjonali biex jikkumpensaw għat-telf 
imġarrab f'każijiet bħal dawn. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jużaw l-istrumenti 

(51) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li t-telf li jġarrbu l-bdiewa ta' prodotti 
organiċi minħabba kontaminazzjonijiet 
mhux intenzjonati jiġi kopert b'mod 
adegwat. Meta l-oriġini tal-
kontaminazzjoni tista' tiġi traċċata, l-Istati 
Membri għandhom japplikaw il-prinċipju 
ta' "min iniġġes, iħallas".
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tal-Politika Agrikola Komuni biex ikopru 
dan it-telf kompletament jew parzjalment.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 55a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55a) Fl-imgħoddi, fil-prattika mhux 
dejjem ġew applikati standards ogħla tal-
benessri tal-annimali mistennija minn 
prodotti organiċi. Għandhom jittieħdu 
miżuri bil-għan li jiġi żgurat li l-
konsumaturi fl-Unjoni li jixtru prodotti li 
joriġinaw mill-annimali, inkluż l-ikel, 
ikunu jistgħu jserrħu rashom li l-ikel 
ittikkettat bħala organiku jissodisfa l-
aktar regoli ta' produzzjoni stretti, anki 
fejn jidħlu l-istandards tal-benessri tal-
annimali.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Il-produzzjoni organika hija kredibbli 
biss jekk tkun akkumpanjata minn verifika 
u kontrolli effettivi fl-istadji kollha tal-
produzzjoni, tal-ipproċessar u tad-
distribuzzjoni. Il-produzzjoni organika 
għandha tkun suġġetta għal kontrolli 
uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra li 
jitwettqu b’konformità mar-Regolament 
(UE) Nru (XXX/XXXX) tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill33 biex tiġi 
vverifikata l-konformità mar-regoli dwar 
il-produzzjoni organika u t-ttikkettar tal-
prodotti organiċi.

(58) Il-produzzjoni organika hija kredibbli 
biss jekk tkun akkumpanjata minn verifika 
u kontrolli effettivi fl-istadji kollha tal-
proċess ta' produzzjoni. Il-produzzjoni 
organika għandha tkun suġġetta għal 
kontrolli uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali 
oħra li jitwettqu b’konformità dan ir-
Regolament. Ladarba jiġi adottat ir-
Regolament (UE) Nru (XXX/XXXX) tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill33, il-
Kummissjoni tista', kif xieraq, tagħmel 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill għall-inklużjoni tal-produzzjoni 
organika fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament, bil-għan li tiġi 
vverifikata l-konformità mar-regoli dwar 
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il-produzzjoni organika u t-ttikkettar tal-
prodotti organiċi.

__________________ __________________

Ir-Regolament (UE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' […] 
dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-
applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, 
regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-
annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-
materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, u li 
jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, ir-Regolamenti 
(UE) Nri 1151/2012, [….]/2013 [Lill-
Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk 
jogħġobkom daħħlu n-numru tar-
Regolament li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa 
relatata mal-katina tal-ikel, is-saħħa tal-
annimali u l-benessri tal-annimali u li huwa 
relatat mas-saħħa tal-pjanti u l-materjal 
riproduttiv tal-pjanti], u d-Direttivi 
98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 
2008/119/KE, 2008/120/KE u 
2009/128/KE (Ir-Regolament dwar il-
kontrolli uffiċjali) (ĠU L …).

Ir-Regolament (UE) Nru XX/XXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' […] 
dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-
applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, 
regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-
annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-
materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, u li 
jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, ir-Regolamenti 
(UE) Nri 1151/2012, [….]/2013 [Lill-
Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk 
jogħġobkom daħħlu n-numru tar-
Regolament li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa 
relatata mal-katina tal-ikel, is-saħħa tal-
annimali u l-benessri tal-annimali u li huwa 
relatat mas-saħħa tal-pjanti u l-materjal 
riproduttiv tal-pjanti], u d-Direttivi 
98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 
2008/119/KE, 2008/120/KE u 
2009/128/KE (Ir-Regolament dwar il-
kontrolli uffiċjali) (ĠU L …).

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 58a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) B'kunsiderazzjoni għall-
kwistjonijiet ta' verifika u konformità 
b'rabta mal-produzzjoni organika li 
toriġina minn pajjiżi terzi, il-Kummissjoni 
għandha teżamina u tevalwa jekk u kif 
tista' tiġi stabbilita sistema ta' 
awtokontroll u awditjar estern sa tmiem l-
2020 u, kif xieraq, għandha tieħu l-
azzjoni preparatorja u leġiżlattiva 
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meħtieġa. F'sistema bħal din, l-operaturi 
f'pajjiżi terzi li jipproduċu prodotti 
organiċi destinati għall-Unjoni, 
għandhom jistabbilixxu sistema ta' 
awtokontroll għall-ispezzjoni u l-verifika 
tal-kwalità tal-proċessi u l-prodotti. Dawn 
is-sistemi ta' kontroll indipendenti 
għandhom jiġu awditjati minn awditur 
indipendenti, stabbilit bħala 
rappreżentant awtorizzat fl-Unjoni. F'każ 
ta' nuqqas ta' konformità, l-awditur 
għandu jinżamm finanzjarjament 
responsabbli. 

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 62a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62a) Sabiex jiġu mmassimizzati l-
opportunitajiet għall-bdiewa ż-żgħar u 
sabiex il-bdiewa individwali jitħeġġu biex 
jiffurmaw gruppi ta' operaturi, ir-regoli li 
jikkonċernaw il-gruppi ta' operaturi 
għandhom ikunu sensittivi għall-
bżonnijiet u l-kapaċità tar-riżorsi tal-
bdiewa ż-żgħar kollha.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "bidwi żgħir" hija stabbilita minn kull Stat Membru. Sabiex titħeġġeġ is-
sħubija ta' gruppi ta' operaturi, huwa importanti li r-regoli li jirregolaw il-gruppi ta' 
operaturi jkunu sensittivi għall-bżonnijiet tal-bdiewa ż-żgħar fl-Istati Membri kollha. Dawn 
ir-regoli m'għandhomx jirrappreżentaw piż amministrattiv jew ikunu diffiċli biex jiġu 
implimentati.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 75
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat ta’ implimentazzjoni 
rigward id-dettalji tekniċi għall-
istabbiliment tal-bażi tad-dejta għall-
elenkar tal-varjetajiet li għalihom huwa 
disponibbli materjal riproduttiv tal-pjanti 
miksub bil-metodu ta’ produzzjoni 
organiku; rigward l-awtorizzazzjoni jew l-
irtirar tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti u s-
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
organika b’mod ġenerali, u fil-produzzjoni 
tal-ikel organiku pproċessat b’mod 
partikolari, inklużi l-proċeduri li għandhom 
jiġu segwiti għall-awtorizzazzjoni, u l-listi 
ta’ dawk il-prodotti u s-sustanzi u, fejn 
xieraq, id-deskrizzjoni tagħhom, ir-rekwiżit 
kompożizzjonali u l-kundizzjonijiet għall-
użu; rigward il-modalitajiet speċifiċi u 
prattiċi tal-preżentazzjoni, il-
kompożizzjoni u d-daqs tal-indikazzjonijiet 
li jirreferu għan-numru tal-kodiċi tal-
awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll, u tal-indikazzjoni tal-post fejn il-
materja prima agrikola tkun tkabbret; 
rigward id-dettalji u l-ispeċifikazzjonijiet 
tal-kontenut, tal-forma u tal-mod li bihom 
l-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti bl-attività tagħhom, u l-forma 
tal-pubblikazzjoni tat-tariffi li jistgħu 
jinġabru fuq il-kontrolli; rigward l-
iskambju tal-informazzjoni bejn gruppi ta’ 
operaturi u awtoritajiet kompetenti, 
awtoritajiet ta’ kontroll, u korpi ta’ 
kontroll, u bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni; rigward ir-rikonoxximent 
jew l-irtirar tar-rikonoxximent tal-
awtoritajiet ta’ kontroll jew tal-korpi ta’ 
kontroll li huma kompetenti biex iwettqu l-
kontrolli f’pajjiżi terzi, u l-istabbiliment 
tal-lista ta’ dawk l-awtoritajiet ta’ kontroll 
u l-korpi ta’ kontroll, u r-regoli li jiżguraw 
l-applikazzjoni ta’ miżuri b’rabta mal-

(75) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħat ta’ implimentazzjoni 
rigward id-dettalji tekniċi għall-
istabbiliment tal-bażi tad-dejta unika għall-
elenkar tal-varjetajiet, b'mod partikolari l-
varjetajiet tradizzjonali u rari, li għalihom 
huwa disponibbli materjal riproduttiv tal-
pjanti miksub bil-metodu ta’ produzzjoni 
organiku; rigward l-awtorizzazzjoni jew l-
irtirar tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti u s-
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
organika b’mod ġenerali, u fil-produzzjoni 
tal-ikel organiku pproċessat b’mod 
partikolari, inklużi l-proċeduri li għandhom 
jiġu segwiti għall-awtorizzazzjoni, u l-listi 
ta’ dawk il-prodotti u s-sustanzi u, fejn 
xieraq, id-deskrizzjoni tagħhom, ir-rekwiżit 
kompożizzjonali u l-kundizzjonijiet għall-
użu; rigward il-modalitajiet speċifiċi u 
prattiċi tal-preżentazzjoni, il-
kompożizzjoni u d-daqs tal-indikazzjonijiet 
li jirreferu għan-numru tal-kodiċi tal-
awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll, u tal-indikazzjoni tal-post fejn il-
materja prima agrikola tkun tkabbret; 
rigward id-dettalji u l-ispeċifikazzjonijiet 
tal-kontenut, tal-forma u tal-mod li bihom 
l-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet 
kompetenti bl-attività tagħhom, u l-forma 
tal-pubblikazzjoni tat-tariffi li jistgħu 
jinġabru fuq il-kontrolli; rigward l-
iskambju tal-informazzjoni bejn gruppi ta’ 
operaturi u awtoritajiet kompetenti, 
awtoritajiet ta’ kontroll, u korpi ta’ 
kontroll, u bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni; rigward ir-rikonoxximent 
jew l-irtirar tar-rikonoxximent tal-
awtoritajiet ta’ kontroll jew tal-korpi ta’ 
kontroll li huma kompetenti biex iwettqu l-
kontrolli f’pajjiżi terzi, u l-istabbiliment 
tal-lista ta’ dawk l-awtoritajiet ta’ kontroll 
u l-korpi ta’ kontroll, u r-regoli li jiżguraw 
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każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità, jew 
suspett tiegħu, li jaffettwaw l-integrità tal-
prodotti organiċi importati; rigward l-
istabbiliment ta’ lista ta’ pajjiżi terzi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru 834/2007 u l-
emenda ta’ dik il-lista, kif ukoll regoli li 
jiżguraw l-applikazzjoni ta’ miżuri għal 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità jew 
suspett tiegħu, li jaffettwaw l-integrità ta’ 
prodotti organiċi importati minn dawk il-
pajjiżi; rigward is-sistema li għandha 
tintuża għat-trażmissjoni tal-informazzjoni 
neċessarja għall-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ dan ir-Regolament; u 
rigward l-istabbiliment tal-lista tal-
awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, u l-
emenda ta’ dik il-lista. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (KE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill34.

l-applikazzjoni ta’ miżuri b’rabta mal-
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità, jew 
suspett tiegħu, li jaffettwaw l-integrità tal-
prodotti organiċi importati; rigward l-
istabbiliment ta’ lista ta’ pajjiżi terzi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(2) tar-
Regolament (KE) Nru 834/2007 u l-
emenda ta’ dik il-lista, kif ukoll regoli li 
jiżguraw l-applikazzjoni ta’ miżuri għal 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità jew 
suspett tiegħu, li jaffettwaw l-integrità ta’ 
prodotti organiċi importati minn dawk il-
pajjiżi; rigward is-sistema li għandha 
tintuża għat-trażmissjoni tal-informazzjoni 
neċessarja għall-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ dan ir-Regolament; u 
rigward l-istabbiliment tal-lista tal-
awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 834/2007, u l-
emenda ta’ dik il-lista. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (KE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill34.

__________________ __________________
34 Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

34 Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 75a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75a) Fl-interessi tal-konservazzjoni tal-
bijodiversità tal-Unjoni, jaqbel li, flimkien 
ma' bażi tad-dejta unika, jitħeġġeġ il-
ħolqien ta' bank ġenetiku Ewropew bil-
kollaborazzjoni tal-Istati Membri u l-



RR\1077954MT.doc 275/349 PE557.122v02-00

MT

awtoritajiet reġjonali u lokali.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 77a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77a) Il-Pjan ta' Azzjoni għall-futur tal-
Produzzjoni Organika fl-Unjoni Ewropea 
għandu jintuża bħala għajnuna għall-
finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
bil-għan li tiżdied il-produzzjoni u d-
disponibbiltà taż-żerriegħa organika u l-
materjal riproduttiv organiku tal-pjanti.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 77b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77b) Sabiex tiżdied il-produzzjoni, 
għandhom jitħeġġu d-disponibbiltà taż-
żerriegħa organika u l-materjal 
riproduttiv organiku tal-pjanti, l-
arranġamenti ta' sħubija bejn dawk li 
jkabbru ż-żerriegħa, dawk li jrabbu u 
dawk kollha involuti fil-biedja organika. 
Barra minn hekk, il-Grupp ta' Esperti 
għall-Konsulenza Teknika dwar il-
Produzzjoni Organika (EGTOP) għandu 
jiġi fdat bil-kompitu li jiżviluppa sistema 
ġdida għall-użu effikaċi u sostenibbli ta' 
żrieragħ organiċi, u b'hekk jipprovdi 
inċentiv għal dawk li jkabbru ż-żerriegħa 
u dawk li jrabbu.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 78a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw l-iżvilupp ta' bażi 
tad-dejta li tinkludi l-Unjoni kollha fir-
rigward tad-disponibbiltà ta' razez ta' 
annimali organiċi, inkluża l-adattabbiltà 
tagħhom għall-kundizzjonijiet lokali. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li 
s-servizz ta' konsulenza dwar id-
disponibbiltà u l-adegwatezza ta' dawn ir-
razez ikun ta' livell suffiċjenti.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji 
tal-produzzjoni organika u jistabbilixxi r-
regoli li jikkonċernaw il-produzzjoni 
organika u l-użu ta’ indikazzjonijiet li 
jirreferu għalih fit-tikkettar u r-reklamar.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji 
tal-produzzjoni organika u jistabbilixxi r-
regoli li jikkonċernaw il-produzzjoni 
organika, l-ispezzjoni u ċ-ċertifikazzjoni 
tagħha u l-użu ta' indikazzjonijiet li 
jirreferu għalih fit-tikkettar u r-reklamar.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet ta’ forniment tal-ikel 
għall-massa mwettqa minn fornitur tal-ikel 
għall-massa kif iddefinit fil-punt (d) tal-
Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 
1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill35 ma għandhomx ikunu suġġetti 
għal dan ir-Regolament.

L-operazzjonijiet ta’ forniment tal-ikel 
għall-massa li jipprovdu prodotti tal-ikel 
organiku u preparati abbażi ta' ikel 
organiku mwettqa minn fornitur tal-ikel 
għall-massa kif iddefinit fil-punt (d) tal-
Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 
1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill35 ma għandhomx ikunu suġġetti 
għal dan ir-Regolament.

__________________ __________________

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 
1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 
87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 
90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 
1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-
Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 
2008/5/KE u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 
304, 22.11.2011, p.18).

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, 
li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 
1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 
87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 
90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 
1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-
Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 
2008/5/KE u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 
304, 22.11.2011, p.18).

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) ‘materja prima agrikola’ tfisser prodott 
agrikolu li ma ġie suġġett għal ebda 
operazzjoni ta’ preservazzjoni jew 
ipproċessar’;

(3) ‘materja prima agrikola’ tfisser prodott 
agrikolu li ma ġie suġġett għal ebda 
operazzjoni ta' pproċessar, preparazzjoni 
jew preservazzjoni;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘miżuri preventivi’ tfisser miżuri li 
għandhom jitwettqu biex jiżguraw il-
kwalità tal-ħamrija kif ukoll il-prevenzjoni 
u l-kontroll ta’ organiżmi ta’ ħsara u ħaxix 
ħażin, u li jipprevjenu l-kontaminazzjoni bi 
prodotti jew sustanzi li mhumiex 

(4) ‘miżuri preventivi’ tfisser miżuri li 
għandhom jitwettqu biex jiżguraw il-
kwalità tal-ħamrija u l-fertilità u l-
preservazzjoni tal-bijodiversità, kif ukoll 
il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ pesti, mard u 
ħaxix ħażin, u li jipprevjenu l-
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awtorizzati skont dan ir-Regolament; kontaminazzjoni bi prodotti jew sustanzi li 
mhumiex awtorizzati skont dan ir-
Regolament fl-istadji kollha tal-
produzzjoni, il-preparazzjoni u t-tqassim;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘konverżjoni’ tfisser it-tranżizzjoni 
minn produzzjoni mhux organika għal 
produzzjoni organika f’perjodu ta’ żmien 
speċifiku;

(5) ‘konverżjoni’ tfisser it-tranżizzjoni 
minn biedja mhux organika għal biedja 
organika f'perjodu ta' żmien speċifiku, li 
matulu jiġu applikati r-regoli li jirregolaw 
il-produzzjoni organika;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) ‘grupp ta’ operaturi’ tfisser grupp li fih 
kull operatur huwa bidwi li għandu azjenda 
sa ħames ettari ta’ erja agrikola utilizzata 
u li jista’, minbarra l-produzzjoni tal-ikel 
u tal-għalf, ikun involut fl-ipproċessar tal-
ikel jew tal-għalf;

(7) ‘grupp ta’ operaturi’ tfisser grupp li fih 
kull operatur huwa bidwi li għandu azjenda 
sa ħames ettari jew fatturat annwali ta' 
mhux aktar minn EUR 25 000. L-irziezet 
tal-Istati Membri individwali tal-grupp 
għandhom ikunu ġeografikament qrib 
xulxin.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-Artikolu 26 (ċertifikazzjoni tal-grupp). Il-bdiewa ż-żgħar 
għandhom jitħallew jipparteċipaw fiċ-ċertifikazzjoni tal-grupp sabiex, b'mod partikolari, 
jitnaqqsu l-ispejjeż tal-ispezzjonijiet u taċ-ċertifikazzjoni u l-piż amministrattiv assoċjat. 
Rigward il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni, għandu jiġi introdott kriterju addizzjonali 
(fatturat annwali ta' massimu ta' EUR 25 000).

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) "materjal riproduttiv tal-pjanti" 
tfisser kwalunkwe forma ta' pjanta fi 
kwalunkwe stat ta' żvilupp, inklużi ż-
żrieragħ li minnhom jistgħu jitkabbru 
pjanti sħaħ u li jkunu maħsuba għal dan 
l-iskop;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ tiddaħħal definizzjoni ta' materjal riproduttiv tal-pjanti li tispeċifika kif f'dan it-
terminu jidħlu anke ż-żrieragħ, li inkella jistgħu jitqiesu bħala esklużi. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) "aspett ambjentali dirett" tfisser 
aspett ambjentali dirett kif definit fil-
punt 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 1221/20091a.
_______________________________
1a Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2009 dwar il-
parteċipazzjoni volontarja ta' 
organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja 
ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) 
li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2001/681/KE u 
2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 
1).

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja tal-organizzazzjonijiet 
fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) jiddefinixxi "aspett ambjentali 
dirett" bħala "aspett ambjentali assoċjat ma' attivitajiet, prodotti u servizzi tal-
organizzazzjoni nnifisha li fuqhom hija għandha kontroll dirett tal-ġestjoni". Din l-emenda 
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hija marbuta mal-emenda għall-Artikolu 7(1)(d).

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) ‘awtorità ta’ kontroll’ tfisser awtorità 
ta’ kontroll tal-produzzjoni organika u tat-
tikkettar ta’ prodotti organiċi kif iddefinit 
fil-punt 39 tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
(UE) Nru XXX/XXX [ir-Regolament dwar 
il-Kontrolli Uffiċjali];

(33) ‘awtorità ta’ kontroll’ tfisser awtorità 
ta’ kontroll tal-produzzjoni organika u tat-
tikkettar ta’ prodotti organiċi kif iddefinit 
fil-punt 39 tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
(UE) Nru XXX/XXX [ir-Regolament dwar 
il-Kontrolli Uffiċjali] li awtorità 
kompetenti tkun ittrasferitilha, għalkollox 
jew parzjalment, ir-responsabilità tagħha 
għall-kontroll u ċ-ċertifikazzjoni fil-
qasam tal-produzzjoni organika 
f'konformità ma' dan ir-Regolament, jew, 
fejn applikabbli, awtorità ekwivalenti li 
teżerċita l-attività tagħha f'pajjiż terz;

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) ‘korp ta’ kontroll’ tfisser korp delegat 
kif iddefinit fil-punt 38 tal-Artikolu 2 tar-
Regolament (UE) Nru XXX/XXXX [ir-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali], kif 
ukoll korp rikonoxxut mill-Kummissjoni 
jew minn pajjiż terz li jkun rikonoxxut 
mill-Kummissjoni biex iwettaq il-kontrolli 
f’pajjiżi terzi fuq l-importazzjoni ta’ 
prodotti organiċi fl-Unjoni;

(34) ‘korp ta’ kontroll’ tfisser korp delegat 
kif iddefinit fil-punt 38 tal-Artikolu 2 tar-
Regolament (UE) Nru XXX/XXXX [ir-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] li 
jikkontrolla u jiċċertifika l-produzzjoni 
organika f'konformità ma' dan ir-
Regolament, kif ukoll korp ekwivalenti 
rikonoxxut mill-Kummissjoni jew minn 
pajjiż terz li jkun rikonoxxut mill-
Kummissjoni biex iwettaq il-kontrolli u ċ-
ċertifikazzjoni f’pajjiżi terzi fuq l-
importazzjoni ta’ prodotti organiċi fl-
Unjoni;



RR\1077954MT.doc 281/349 PE557.122v02-00

MT

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) "nanomaterjali maħdumin" tfisser 
nanomaterjali maħdumin kif definit fil-
punt (t) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolaent 
(UE) No1169/20111a;

__________________________
Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti 
(KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 
1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-
Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva 
tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 
2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 
2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU 
L 304, 22.11.2011, p.18).

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) ‘radjazzjoni ionizzanti’ tfisser 
radjazzjoni ionizzanti kif iddefinita fl-
Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 
96/29/Euratom47.

(43) ‘radjazzjoni ionizzanti’ tfisser 
radjazzjoni ionizzanti kif iddefinita fl-
Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 
96/29/Euratom47 u kif irregolata mid-
Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill47a;

__________________ __________________
47 Id-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Frar 1999 

47 Id-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Frar 1999 
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dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-
Istati Membri li jikkonċernaw ikel u 
ingredjenti ta' l-ikel trattati b'radjazzjoni li 
tionizza (ĠU L 159, 29.6.1996, p.1).

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-
Istati Membri li jikkonċernaw ikel u 
ingredjenti ta' l-ikel trattati b'radjazzjoni li 
tionizza (ĠU L 159, 29.6.1996, p.1).
47a Id-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Frar 
1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet 
tal-Istati Membri li jikkonċernaw ikel u 
ingredjenti tal-ikel trattati b'radjazzjoni li 
tionizza (ĠU L 66, 13.3.1999, p. 16).

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) "kultivazzjoni ta' għelejjel li jkunu 
fil-ħamrija" tfisser il-produzzjoni 
f'ħamrija ħajja (ħamrija minerali mħallta 
u/jew fertilizzata b'materjali u prodotti 
permessi fil-produzzjoni organika) b'rabta 
mat-tfannid u s-sodda ta' blat;

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-Emenda għall-Artikolu 4(1)(e)(ii).

Emenda 41

Proposta għal regolament
Kapitolu II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prinċipji tal-produzzjoni organika L-objettivi u l-prinċipji tal-produzzjoni 
organika
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prinċipji ġenerali Objettivi u prinċipji ġenerali 

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-produzzjoni organika hija sistema ta’ 
ġestjoni sostenibbli għall-agrikoltura li 
hija bbażata fuq il-prinċipji ġenerali li 
ġejjin:

Il-produzzjoni organika hija sistema ta’ 
ġestjoni sostenibbli li topera bil-għan li 
tilħaq l-objettivi ġenerali li ġejjin u hija 
bbażata fuq il-prinċipji ġenerali li ġejjin:

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-użu responsabbli tal-enerġija u r-
riżorsi naturali bħall-ilma, il-ħamrija, il-
materja organika u l-arja;

(c) l-użu responsabbli u favur l-ambjent 
tal-enerġija u r-riżorsi naturali bħall-ilma, 
il-ħamrija, il-materja organika u l-arja;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt da (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-produzzjoni ta' prodotti ta' kwalità 
għolja;
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt db (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) produzzjoni ta' varjetà kbira ta' ikel u 
prodotti agrikoli oħrajn li jwieġbu għad-
domanda tal-konsumaturi għal oġġetti 
prodotti bl-użu ta' proċessi li 
m'għandhomx effetti negattivi fuq l-
ambjent, is-saħħa tal-bniedem, is-saħħa 
tal-pjanti jew is-saħħa u t-trattament 
xieraq tal-annimali;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt e – punt ii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jipprattikaw kultivazzjoni ta’ prodotti 
tar-raba’ u trobbija tal-annimali relatati 
mal-art jew jipprattikaw akkwakultura li 
tikkonforma mal-prinċipju ta’ 
esplojtazzjoni sostenibbli tas-sajd;

(ii) jipprattikaw il-kultivazzjoni tal-
għelejjel li jkunu fil-ħamrija u/jew 
produzzjoni tal-bhejjem relatata mal-art fi 
ħdan l-ekosistma ta’ razzett li tikkonforma 
ma' miżuri preventivi bħal:
– il-protezzjoni tal-ħamrija u l-kopertura 
kontra r-riħ u l-erożjoni mill-ilma,
– in-newba tal-għelejjel,
– l-użu ta' żrieragħ u annimali bi grad 
għoli ta' reżistenza kontra l-mard,
jew il-prattika ta' akkwakultura 
sostenibbli;
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt ga (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) it-tħeġġiġ ta' kanali ta' distribuzzjoni 
qosra u produzzjonijiet lokali fid-diversi 
territorji tal-Unjoni;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt gb (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) l-użu ta' prattiki li għandhom impatt 
pożittiv fuq is-saħħa tal-konsumaturi u l-
bdiewa.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kuntest ta’ attivitajiet agrikoli u tal-
akkwakultura, il-produzzjoni organika 
għandha tkun b’mod partikolari bbażata 
fuq il-prinċipji speċifiċi li ġejjin:

Il-produzzjoni organika għandha tkun 
ibbażata fuq il-prinċipji speċifiċi li ġejjin:

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-osservanza ta' livell għoli ta' trattament 
tal-annimali filwaqt li jiġu rrispettati l-
ħtiġijiet speċifiċi tal-ispeċijiet;

(f) l-osservanza ta' livell għoli ta' trattament 
tal-annimali filwaqt li jiġu rrispettati l-
ħtiġijiet speċifiċi tal-ispeċijiet fl-istadji 
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kollha tal-ħajja, inklużi t-trasport u t-
tbiċċir;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-għalf tal-bhejjem magħmul minn 
għalf organiku kompost minn ingredjenti 
agrikoli minn produzzjoni organika u minn 
sustanzi naturali mhux agrikoli;

(g) l-għalf tal-bhejjem magħmul minn 
għalf organiku kompost minn ingredjenti 
agrikoli minn produzzjoni organika u minn 
sustanzi naturali mhux agrikoli li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet nutrittivi tal-
annimali. Meta ma jkunx possibbli li 
jintużaw prodotti naturali biex jiġu 
ssodisfati l-ħtiġijiet nutrittivi, wieħed jista' 
jagħmel rikors għall-eżenzjonijiet limitati 
skont l-Artikolu 19 taħt kundizzjonijiet 
definiti tajjeb;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt h 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-esklużjoni ta’ inġinerija ġenetika, il-
klonazzjoni ta’ annimali, il-poliplojdi 
indotti artifiċjalmet u r-radjazzjoni 
ionizzanti mill-katina kollha tal-ikel 
organiku;

(h) l-esklużjoni tal-inġinerija ġenetika, 
inklużi l-organiżmi ġenetikament 
modifikati u prodotti mnisslin minnhom, 
il-klonazzjoni tal-annimali, inkluż l-użu 
ta' dak kollu li jitnissel minn annimali 
kklonati, il-poliplojdi maħluqa 
artifiċjalmet u r-radjazzjoni jonizzanti mill-
katina kollha tal-ikel organiku;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-esklużjoni ta' ikel li jkun fih jew 
jikkonsisti minn nanomaterjali 
maħdumin;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-azjenda agrikola kollha jew l-
operazzjoni tal-akkwakultura għandha tiġi 
ġestita skont ir-rekwiżiti applikabbli għall-
produzzjoni organika;

(a) l-azjenda agrikola kollha jew l-
operazzjoni tal-akkwakultura għandha tiġi 
ġestita skont ir-rekwiżiti applikabbli għall-
produzzjoni organika, bl-eċċezzjoni ta' 
azjendi jew operazzjonijiet fejn tista' ssir 
distinzjoni ċara bejn l-unitajiet organiċi u 
l-unitajiet ġestiti b'mod konvenzjonali, u li 
jissodisfaw waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin: 
(i) l-attivitajiet ta' biedja konvenzjonali 
huma differenzjati b'mod ċar mill-
attivitajiet ta' biedja organika, dejjem 
jekk: 
– fir-rigward tal-bhejjem, ikunu involuti 
speċijiet differenti. 
– fir-rigward tal-pjanti, ikunu involuti 
varjetajiet differenti li jkunu jistgħu jiġu 
differenzjati faċilment.
Fir-rigward tal-akkwakultura, tista' tkun 
involuta l-istess speċi, dment li jkun 
hemm separazzjoni adegwata bejn is-siti 
ta' produzzjoni;
(ii) meta l-attivitajiet ta' biedja 
konvenzjonali jsiru f'post ġeografikament 
distanti mill-attivitajiet ta' biedja 
organika; jew 
(iii) meta l-azjenda agrikola jew l-
operazzjoni tal-akkwakultura tkun 
għaddejja minn proċess ta' konverżjoni.
F'każ li għall-produzzjoni organika ma 
jintużawx l-unitajiet kollha ta' azjenda 
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agrikola, l-operatur għandu jżomm l-art, 
l-annimali, u l-prodotti użati għal, jew 
prodotti minn, unitajiet organiċi separati 
minn dawk użati għal, jew prodotti minn, 
unitajiet mhux organiċi u għandu jżomm 
rekords adegwati biex juri s-separazzjoni.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-operaturi organiċi minbarra l-
mikroimpriżi, il-bdiewa u operaturi li 
jipproduċu l-alka jew l-annimali tal-
akkwakultura, għandhom jistabbilixxu 
sistema ta’ ġestjoni ambjentali bl-għan li 
jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom.

(d) l-operaturi organiċi minbarra l-
mikroimpriżi, il-bdiewa, dawk li jrabbu n-
naħal u operaturi li jipproduċu l-alka jew l-
annimali tal-akkwakultura, għandhom 
jistabbilixxu sistema ta’ ġestjoni ambjentali 
bl-għan li jtejbu l-prestazzjoni ambjentali 
tagħhom, inklużi metodi li jidentifikaw u 
jkejlu l-aspetti ambjentali diretti tal-
operazzjoni tal-organizzazzjoni, li huma 
bbażati fuq l-indikaturi ċentrali deskritti 
fl-Anness IV għar-Regolament (KE) 
Nru 1221/20091a. L-istabbiliment ta' 
objettivi annwali għat-titjib kontinwu tal-
prestazzjoni ambjentali u l-
implimentazzjoni ta' sistema ta' 
dokumentazzjoni u ta' rapportar f'dan ir-
rigward għandhom jiġu sorveljati fi ħdan 
il-proċess ta' ċertifikazzjoni organika.

___________________________
1a Regolament (KE) 1221/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Novembru 2009 dwar il-
parteċipazzjoni volontarja ta' 
organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja 
ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) 
li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2001/681/KE u 
2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 
1).
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-bdiewa organiċi għandhom 
jimplimentaw strateġiji li jtejbu n-natura 
u jipproteġu l-bijodiversità, u jillimitaw l-
impatti negattivi tat-tibdil fil-klima. 
L-operaturi għandhom juru kif 
jikkontribwixxu għall-ħarsien u t-titjib 
tan-natura u l-bijodiversità. L-Istati 
Membri għandhom jiddeċiedu dwar il-
mod jew il-modi li bihom dak il-kontribut 
jista' jiġi applikat fil-prattika, u jistgħu 
jistabbilixxu għanijiet u objettivi minimi.
L-operaturi għandhom juru liema 
inizjattivi japplikaw fis-sistema tar-razzett 
tagħhom bil-għan li jikkontribwixxu 
għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
pereżempju s-sekwestru tal-karbonju, u 
għandhom jistabbilixxu objettivi ta' 
prestazzjoni fir-razzett tagħhom. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu għanijiet u 
objettivi minimi li jridu jiġu ssodisfati 
filwaqt li jqisu s-sitwazzjoni reġjonali, 
inkluża l-istruttura tal-irziezet tar-reġjun.

Ġustifikazzjoni

Il-biedja organika tgħin il-protezzjoni tal-bijodiversità minħabba l-projbizzjoni fuq l-użu tal-
pestiċidi, l-użu tal-fertilizzanti organiċi, l-użu ta' demel ekoloġiku, il-mergħat u d-diversità 
tal-għelejjel. Madankollu, huma neċessarji inizjattivi attivi li jissalvagwardjaw il-prinċipju 
msemmi fl-Artikolu 4(b). Ikun xieraq li tiġi introdotta dispożizzjoni li tipprovdi garanzija għal 
konsenja minima f'dak li jikkonċerna s-sekwestru tal-karbonju, li huwa għodda ta' protezzjoni 
tal-klima importanti u b'saħħitha li tista' tiġi implimentata fil-livell tal-irziezet. Lil hinn minn 
dan, il-kontribuzzjoni għall-protezzjoni tal-klima hija mistennija mill-konsumaturi ta' prodotti 
organiċi u għalhekk għandha tiġi garantita mir-Regolament.
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. B’deroga mill-Artikolu 7(1)(a), matul 
il-perjodu tal-konverżjoni, l-azjenda 
agrikola tista’ tinqasam f’unitajiet 
separati b’mod ċar li mhux kollha jiġu 
ġestiti skont il-produzzjoni organika. Fir-
rigward tal-bhejjem, għandhom jiġu 
involuti speċijiet differenti fil-produzzjoni 
organika matul il-perjodu tal-konverżjoni. 
Fir-rigward tal-akkwakultura, tista’ tkun 
involuta l-istess speċi, dment li jkun 
hemm separazzjoni adegwata bejn is-siti 
ta’ produzzjoni. Fir-rigward tal-pjanti, 
varjetajiet differenti li jistgħu jiġu distinti 
faċilment għandhom jiġu involuti fil-
produzzjoni organika matul il-perjodu tal-
konverżjoni.

imħassar

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-OĠM u l-prodotti magħmula mill-
OĠM ma għandhomx jintużaw fl-ikel jew 
fl-għalf jew bħala ikel, għalf jew 
għajnuniet għall-ipproċessar, prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti, fertilizzanti, 
kundizzjonaturi tal-ħamrija, materjal ta’ 
riproduzzjoni tal-pjanti, mikroorganiżmi u 
annimali fil-produzzjoni organika.

1. L-OĠM u l-prodotti magħmula mill-
OĠM ma għandhomx jintużaw fl-ikel jew 
fl-għalf jew bħala ikel, għalf jew 
għajnuniet għall-ipproċessar, prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti, fertilizzanti, 
kundizzjonaturi tal-ħamrija, materjal ta' 
riproduzzjoni tal-pjanti, inklużi ż-żrieragħ, 
mikroorganiżmi u annimali fil-produzzjoni 
organika.
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-ġestjoni tal-produzzjoni tal-faqqiegħ 
u ta' pjanti speċifiċi oħrajn, u tas-sistemi 
tal-produzzjoni tal-pjanti;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tillimita s-setgħat delegati konferiti lill-Kummissjoni b'rabta 
mas-serer u l-faqqiegħ. Il-Kummissjoni, għaldaqstant, m'għandux ikollha s-setgħa li tadotta 
atti delegati f'dawn l-oqsma.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) il-ġbir ta’ pjanti slavaġ. imħassar

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tillimita s-setgħat delegati konferiti lill-Kummissjoni b'rabta 
mal-pjanti slavaġ u l-ħxejjex aromatiċi. Il-Kummissjoni, għaldaqstant, m'għandux ikollha s-
setgħa li tadotta atti delegati f'dawn l-oqsma.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 36 li jistabbilixxi r-regoli 
speċifiċi dwar il-produzzjoni tal-fniek u d-
dud tal-ħarir.
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Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li dawn il-kategoriji jiġu speċifikati għaliex dawn huma kategoriji mifruxin 
ħafna fil-produzzjoni organika u s'issa ma kienx hemm leġiżlazzjoni relevanti.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
istabbiliment ta' bażi tad-dejta 
kompjuterizzata li telenka l-istokk ta' età 
żgħira disponibbli ta' annimali tal-
akkwakultura li joriġinaw minn trobbija 
organika u azjendi organiċi fi ħdan l-
Unjoni.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-produzzjoni organika tkun tista’ 
tissokta jew terġa’ tibda fil-każ ta’ 
ċirkustanzi katastrofiċi u suġġett għall-
prinċipji stabbiliti fil-Kapitolu II, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta l-atti ddelegati skont l-Artikolu 36 
li jipprevedi l-kriterji għall-kwalifika tat-
tali sitwazzjonijiet bħala katastrofiċi u li 
jistabbilixxi regoli speċifi dwar kif jiġu 
indirizzati, dwar il-monitoraġġ u dwar ir-
rekwiżiti għar-rappurtar.

Soġġetta għall-prinċipji stabbiliti fil-
Kapitolu II u f'konformità mal-Anness II, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta l-atti ddelegati skont l-
Artikolu 36 li jipprevedi l-konċessjoni ta' 
eċċezzjonijiet mir-regoli ta' produzzjoni 
stabbiliti fil-Kapitolu III.

Dawn l-eċċezzjonijiet għandhom 
jinżammu f'livelli minimi u, fejn xieraq, 
limitati fiż-żmien. L-atti delegati adottati 
skont dan l-Artikolu u li jipprevedu 
eċċezzjonijiet għar-regoli tal-produzzjoni 
għall-pjanti u l-prodotti tal-pjanti, il-
bhejjem u l-istokk ta' età żgħira ta' 
annimali tal-akkwakultura għandhom, fi 
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kwalunkwe każ, jieqfu japplikaw fil-
31 ta' Diċembru 2021.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-trasport ta' annimali organiċi 
għandu jikkonforma mar-rekwiżiti 
stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 1/20051a, u għandu jiżgura r-rispett 
ta' standards ogħla tal-benessri tal-
annimali skont regoli addizzjonali li 
jillimitaw it-tul ta' żmien tat-trasport u 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għat-
trasport tal-annimali organiċi kif stabbilit 
fl-Anness II għal dan ir-Regolament.
_______________________
1a Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1/2005 tat-22 ta' Diċembru 2004 
dwar il-protezzjoni ta' l-annimali waqt it-
trasport u operazzjonijiet relatati u li 
temenda d-Direttivi 64/432/KEE u 
93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 
1255/97 (ĠU L 3 , 5.1.2005, p. 1).

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. F'konformità mal-prinċipju ta' 
prekawzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi lista ta' sustanzi li ma 
jistgħux jintużaw f'materjali użati għall-
ippakkjar tal-prodotti organiċi.

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi jistgħu jimxu mill-ippakkjar għal ġewwa l-ikel. Peress li l-konsumaturi loġikament 
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jistennew li l-prodotti organiċi jkunu aktar sikuri mill-prodotti mhux organiċi, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi, f'konformità mal-prinċipju ta' prekawzjoni, lista ta' sustanzi li jistgħu 
jkollhom impatt negattiv fuq is-saħħa u li għalhekk m'għandhomx jintużaw jew għandhom 
jintużaw f'ammonti negliġibbli fil-materjal tal-ippakkjar li jintuża għall-prodotti organiċi. 

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) bħala mediċini u prodotti mhux 
terapewtiċi biex jgħinu jiżguraw is-saħħa 
u t-trattament xieraq tal-annimali.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) jekk il-prodotti msemmija f'punt (a) 
tal-paragrafu 1 huma pestiċidi 
bijoloġikament attivi ta' oriġini mikrobjali 
u s-sustanzi attivi kollha li jinsabu f'dawk 
il-prodotti huma sustanzi attivi b'riskju 
baxx kif imsemmi fl-Artikolu 22 tar-
Regolament (KE) Nru 1107/20091a, dawn 
il-prodotti għandhom jitqiesu bħala 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
b'riskju baxx, sakemm l-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel jew l-Istat 
Membru rapporteur jivvalutaw mod ieħor.
________________________
1aIr-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 
79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 
24.11.2009, p. 1).
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Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ prodotti 
jew sustanzi sintesizzati kimikament 
għandha tkun limitata strettament għal 
każijiet fejn l-użu ta’ inputs esterni 
msemmija fl-Artikolu 4(f) ikun 
jikkontribwixxi għal impatti ambjentali 
mhux aċċettabbli.

L-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ prodotti 
jew sustanzi sintesizzati kimikament 
għandha tkun limitata strettament għal 
każijiet fejn dawn ikunu meħtieġa bħala 
addittiv tal-għalf sabiex jiżguraw is-saħħa 
u t-trattament xieraq tal-annimali 
f'konformità mal-punt (i) ta' punt (e) tal-
ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu 
u fejn l-użu ta’ inputs esterni msemmija fl-
Artikolu 4(f) ikun jikkontribwixxi għal 
impatti ambjentali mhux aċċettabbli.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jawtorizzaw jew li 
jirtiraw l-awtorizzazzjoni ta’ prodotti u 
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
organika b’mod ġenerali, u prodotti u 
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
ta’ ikel organiku pproċessat b’mod 
partikolari, u li jistabbilixxu l-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti għall-
awtorizzazzjoni u l-listi ta’ dawk il-prodotti 
u s-sustanzi u, fejn rilevanti, id-
deskrizzjoni tagħhom, ir-rekwiżiti 
kompożizzjonali u l-kundizzjonijiet għall-
użu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 37 (2).

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 36 li jawtorizzaw jew li 
jirtiraw l-awtorizzazzjoni ta’ prodotti u 
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
organika b’mod ġenerali, u prodotti u 
sustanzi li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni 
ta’ ikel organiku pproċessat b’mod 
partikolari, u li jistabbilixxu l-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti għall-
awtorizzazzjoni u l-listi ta’ dawk il-prodotti 
u s-sustanzi u, fejn rilevanti, id-
deskrizzjoni tagħhom, ir-rekwiżiti 
kompożizzjonali u l-kundizzjonijiet għall-
użu.
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bħala deroga mill-Artikolu 211(1) tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013, u 
suġġett għal awtorizzazzjoni mill-
Kummissjoni adottata mingħajr l-
applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 37(2) jew (3) ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti nazzjonali biex jikkumpensaw 
lill-bdiewa għat telf li jkunu ġarrbu 
minħabba l-kontaminazzjoni tal-prodotti 
agrikoli tagħhom bi prodotti jew sustanzi 
mhux awtorizzati li jwaqqafhom milli 
jikkummerċjalizzaw dawk il-prodotti bħala 
organiċi, bil-kundizzjoni li l-bdiewa jkunu 
wettqu l-miżuri kollha xierqa biex jevitaw 
dan ir-riskju ta' kontaminazzjoni. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jużaw l-istrumenti 
tal-Politika Agrikola Komuni biex ikopru 
dan it-telf kompletament jew parzjalment.

3. Bħala deroga mill-Artikolu 211(1) tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013, u 
suġġett għal awtorizzazzjoni mill-
Kummissjoni adottata mingħajr l-
applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 37(2) jew (3) ta' dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti nazzjonali biex jikkumpensaw 
lill-bdiewa għat telf li jkunu ġarrbu 
minħabba l-kontaminazzjoni tal-prodotti 
agrikoli tagħhom bi prodotti jew sustanzi 
mhux awtorizzati li jwaqqafhom milli 
jikkummerċjalizzaw dawk il-prodotti bħala 
organiċi, bil-kundizzjoni li l-bdiewa jkunu 
wettqu l-miżuri kollha xierqa biex jevitaw 
dan ir-riskju ta' kontaminazzjoni. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jużaw l-istrumenti 
tal-Politika Agrikola Komuni biex ikopru 
dan it-telf kompletament jew parzjalment. 
F'każijiet fejn l-operaturi b'riskju għoli 
ta' kontaminazzjoni jkunu stabbiliti ħdejn 
razzett organiku, u meta l-oriġini tal-
kontaminazzjoni tista' tiġi traċċata, l-Istati 
Membri għandhom japplikaw il-prinċipju 
ta' "min iniġġes iħallas" jew jirriżervaw 
riżorsi baġitarji sabiex jikkumpensaw 
għat-telf imġarrab mill-bdiewa ta' prodotti 
organiċi.

Ġustifikazzjoni

Bdiewa ta' prodotti organiċi għandhom jiġu kkumpensati għat-telf li jġarrbu minħabba l-
kontaminazzjoni tal-prodotti agrikoli tagħhom bi prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati li 
minħabba fihom ma jkunux jistgħu jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom bħala organiċi. 
Apparti kumpens fil-livell nazzjonali/tal-UE, il-bdiewa organiċi għandu jkollhom il-
possibbiltà li lill-operaturi jżommuhom responsabbli talli kkawżaw din il-kontaminazzjoni (il-
prinċipju ta' "min iniġġes iħallas").
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Skemi nazzjonali għal miżuri ta' 

prekawzjoni u skemi ta' kumpens għal 
kontaminazzjoni mhux intenzjonata

Sabiex jiġu evitati każijiet ta' 
kontaminazzjoni aċċidentali b'sustanzi 
mhux awtorizzati b'riżultat ta' prattiki tal-
biedja konvenzjonali jew prattiki oħra 
mhux organiċi fl-ipproċessar, il-
preparazzjoni u d-distribuzzjoni, lil hinn 
mill-kontroll tal-operaturi organiċi, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri ta' prekawzjoni kif ukoll skemi 
għall-kumpens ta' kontaminazzjoni mhux 
intenzjonata. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li t-telf imġarrab mill-bdiewa 
organiċi minħabba kontaminazzjoni 
mhux intenzjonata jkun kopert 
adegwatament. Meta l-oriġini tal-
kontaminazzjoni tkun tista' tiġi traċċata, 
l-Istati Membri għandhom japplikaw il-
prinċipju ta' min iniġġes iħallas.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-termini msemmija fil-paragrafu 1 u l-
indikazzjoni tal-perċentwal msemmija fil-
punt (b) tal-ewwel sottoparagrafu ta’ dan 
il-paragrafu għandhom jidhru bl-istess 
kulur, b’daqs u stil ta’ kitba identiċi bħall-
indikazzjonijiet l-oħrajn fil-lista tal-
ingredjenti.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21 
tar-Regolament (UE) Nru 1169/20111a, it-
termini msemmija fil-paragrafu 1 u l-
indikazzjoni tal-perċentwal msemmija fil-
punt (b) tal-ewwel sottoparagrafu ta’ dan 
il-paragrafu għandhom jidhru f'parentesi 
wara l-indikazzjoni tal-ingredjent 
organiku bl-istess kulur, b'daqs u stil ta' 
kitba identiċi bħall-indikazzjonijiet l-oħrajn 
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fil-lista tal-ingredjenti.

______________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti 
(KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 
1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-
Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva 
tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 
2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 
2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU 
L 304, 22.11.2011, p.18).–

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-indikazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu u tal-
Artikolu 23(3) għandhom jiġu mmarkati 
f’post li jidher b’tali mod li jkun viżibbli 
faċilment, jinqara b’mod ċar u li ma 
jitħassarx.

3. L-indikazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu u tal-
Artikolu 23(3) għandhom jiġu stampati 
f'post li jidher b'tali mod li jkun viżibbli 
faċilment, jinqara b'mod ċar u 
m'għandhomx jgħattu d-dettalji 
obbligatorji skont l-Artikolu 9(1) tar-
Regolament (UE) Nru 1169/20111a.

_________________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti 
(KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 
1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-
Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva 
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tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-
Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 
2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 
2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU 
L 304, 22.11.2011, p.18).–

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippromwovi 
kampanji ta' informazzjoni sabiex tiżdied 
il-familjarità taċ-ċittadini mal-logo tal-
produzzjoni organika tal-Unjoni 
Ewropea, b'tali mod li l-konsumaturi 
jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċertifikazzjoni organika Il-kontroll organiku u ċ-ċertifikazzjoni 
organika

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar
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Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24a
Sistema ta' kontroll

1. L-Istati Membru għandhom 
jistabbilixxu sistema ta' kontrolli u 
jagħżlu awtorità kompetenti waħda jew 
aktar responsabbli għall-kontrolli rigward 
l-obbligi stabbiliti minn dan ir-
Regolament skont ir-Regolament (UE) 
Nru XXX/XXXX (Regolament dwar il-
Kontrolli Uffiċjali).
2. Barra mill-kundizzjonijiet stabbiliti fir-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali, is-
sistema ta' kontroll stabbilita skont dan ir-
Regolament għandha tinkludi minn tal-
anqas l-applikazzjoni ta' miżuri ta' 
prekawzjoni u kontroll li għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 37(2).
3. Fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, in-
natura u l-frekwenza tal-kontrolli 
għandhom jiġu ddeterminati abbażi ta' 
stima tar-riskju li jseħħu l-irregolaritajiet 
u l-ksur fir-rigward tal-konformità mal-
ħtiġijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament. Fi 
kwalunkwe każ, l-operaturi kollha, bl-
eċċezzjoni tal-operaturi li jbigħu prodotti 
direttament lill-konsumatur jew lill-utent 
finali, kif imsemmi fl-Artikolu 24b(2), u l-
bejjiegħa bl-imnut li jikkostitwixxu 
mikrointrapriżi, kif definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/EC1a, għandhom ikunu soġġetti 
għal verifika tal-konformità tal-anqas 
darba fis-sena. Meta tkun qed tiġi 
stabbilita l-frekwenza tal-kontrolli 
uffiċjali fuq irziezet imħallta li jinkludu 
unitajiet mhux ġestiti skont regoli tal-
produzzjoni organika u unitajiet 
immexxija skont dawk ir-regoli, ir-riskju 
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ta' nuqqas ta' konformità min-naħa ta' 
dawn l-irziezet mar-regoli ta' produzzjoni 
organika għandu, b'mod partikolari, jiġi 
kkunsidrat.
4. L-awtorità kompetenti tista':
(a) tikkonferixxi l-kompetenzi ta' kontroll 
tagħha lil awtorità ta' kontroll waħda jew 
aktar. L-awtoritajiet ta' kontroll 
għandhom joffru garanziji adegwati tal-
oġġettività u l-imparzjalità, u jkollhom 
għad-dispożizzjoni tagħhom il-persunal 
kwalifikat u r-riżorsi meħtieġa biex 
iwettqu l-funzjonijiet tagħhom;
(b) tiddelega kompiti ta' kontroll lil korp 
ta' kontroll wieħed jew aktar. F'dak il-
każ, l-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet responsabbli għall-
approvazzjoni u l-monitoraġġ ta' tali 
korpi.

5. L-awtorità kompetenti tista' biss 
tiddelega kompiti ta' kontroll lil korp ta' 
kontroll partikolari jekk il-kondizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament 
dwar il-Kontrolli Uffiċjali jiġu ssodisfati, 
u b'mod partikolari f'każ li:
(a) ikun hemm deskrizzjoni preċiża tal-
kompiti li jista' jwettaq il-korp ta' kontroll 
u tal-kundizzjonijiet li taħthom huwa 
jista' jwettaqhom;
(b) ikun hemm evidenza li l-korp ta' 
kontroll:
(i) għandu l-għarfien espert, it-tagħmir u 
l-infrastruttura meħtieġa biex iwettaq il-
kompiti delegati lilu;
(ii) għandu numru suffiċjenti ta' persunal 
adegwat ikkwalifikat u b'esperjenza; u
(iii) huwa imparzjali u ħieles minn 
kwalunkwe kunflitt ta' interess fir-
rigward tal-eżerċizzju tal-kompiti delegati 
lilu;
(c) il-korp ta' kontroll huwa akkreditat fil-
verżjoni notifikata l-aktar reċenti 
b'pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
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Unjoni Ewropea, is-Serje "C", tal-
Istandard Ewropew EN 45011 jew il-
Gwida 65 tal-ISO "Ħtiġijiet ġenerali 
għall-korpi li jħaddmu sistemi ta' 
ċertifikazzjoni ta' prodotti", u jiġi 
approvat mill-awtoritajiet kompetenti;
(d) il-korp ta' kontroll jikkomunika r-
riżultati tal-kontrolli mwettqa lill-awtorità 
kompetenti fuq bażi regolari u kull fejn l-
awtorità kompetenti titlob dan. Jekk ir-
riżultati tal-kontrolli jindikaw nuqqas ta' 
konformità jew jindikaw il-probabbiltà ta' 
nuqqas ta' konformità, il-korp ta’ kontroll 
għandu jinforma immedjatament lill-
awtorità kompetenti;
(e) ikun hemm koordinazzjoni effikaċi 
bejn l-awtorità kompetenti li tiddelega u l-
korp ta' kontroll.
6. Barra mill-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 5, l-awtorità kompetenti 
għandha tqis il-kriterji li ġejjin meta 
tapprova korp ta' kontroll:
(a) il-proċedura ta' kontroll standard li 
għandha tiġi segwita, li tinkludi 
deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri ta' 
kontroll u l-prekawzjonijiet li l-korp 
jimpenja ruħu li jimponi fuq operaturi 
soġġetti għall-kontroll tiegħu;
(b) il-miżuri li l-korp ta' kontroll għandu 
l-intenzjoni li japplika fejn jinstabu 
irregolaritajiet u/jew ksur.
7. L-awtoritajiet kompetenti ma jistgħux 
jiddelegaw il-kompiti li ġejjin lill-korpi ta' 
kontroll:
(a) is-superviżjoni u l-awditjar ta' korpi 
ta' kontroll oħrajn;
(b) il-konċessjoni ta' eċċezzjonijiet, kif 
imsemmi fl-Artikolu 17;
8. F'konformità mal-Artikolu 5(3) tar-
Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali, l-
awtoritajiet kompetenti li jiddelegaw 
kompiti ta' kontroll lil korpi ta' kontroll 
għandhom jorganizzaw verifiki jew 
spezzjonijiet tal-korpi ta' kontroll kif ikun 
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meħtieġ. Jekk, b’riżultat ta’ verifika jew 
spezzjoni, ikun jidher li tali korpi jkunu 
qed jonqsu milli jwettqu kif suppost il-
kompiti ddelegati lilhom, l-awtorità 
kompetenti li tiddelega tista’ tirtira d-
delega. Din għandha tirtiraha mingħajr 
dewmien jekk il-korp ta’ kontroll jonqos 
milli jieħu azzjoni ta’ rimedju xierqa u fil-
ħin.
9. Barra mid-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 8, l-awtorità kompetenti 
għandha:
(a) tiżgura li l-kontrolli mwettqa mill-korp 
ta’ kontroll huma oġġettivi u 
indipendenti;
(b) tivverifika l-effikaċja tal-kontrolli 
tagħha;
(c) issir taf bi kwalunkwe irregolaritajiet 
jew ksur misjuba u l-miżuri korrettivi 
applikati;
(d) tirtira l-approvazzjoni ta’ dak il-korp 
fejn dan jonqos milli jissodisfa l-ħtiġijiet 
imsemmija f'(a) u (b) jew ma jissodisfax 
aktar il-kriterji indikati fil-paragrafi 5 u 6 
jew jonqos milli jissodisfa l-ħtiġijiet 
stabbiliti fil-paragrafi 11, 12 u 14.
10. L-Istati Membri għandhom 
jattribwixxu numru ta’ kodiċi lil kull 
awtorità ta’ kontroll jew korp ta’ kontroll 
li jwettaq kompiti ta’ kontroll kif 
imsemmijin fil-paragrafu 4.
11. L-awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll għandhom jagħtu lill-awtoritajiet 
kompetenti aċċess għall-uffiċċji u l-
faċilitajiet tagħhom u jipprovdu 
kwalunkwe informazzjoni u assistenza li 
titqies meħtieġa mill-awtoritajiet 
kompetenti għat-twettiq tal-obbligi 
tagħhom skont dan l-Artikolu.
12. L-awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll għandhom jiżguraw li tal-inqas 
il-miżuri ta’ prekawzjoni u ta’ kontroll 
imsemmija fil-paragrafu 2 jiġu applikati 
lill-operaturi soġġetti għall-kontroll 
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tagħhom.
13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-sistema ta’ kontroll kif stabbilita 
tippermetti għat-traċċabbiltà ta’ kull 
prodott fl-istadji kollha tal-produzzjoni, 
preparazzjoni u distribuzzjoni, skont l-
Artikolu 18 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/20021b, b’mod partikolari biex 
jagħtu lill-konsumaturi garanziji li l-
prodotti organiċi ġew prodotti b’mod 
konformi mal-ħtiġijiet imniżżla f’dan ir-
Regolament.
14. L-awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta' 
kontroll għandhom, sa mhux aktar tard 
mill-31 ta' Jannar ta' kull sen, jibagħtu 
lill-awtoritajiet kompetenti lista tal-
operaturi li kienu soġġetti għall-kontrolli 
tagħhom fil-31 ta' Diċembru tas-sena ta' 
qabel. Rapport ta' sinteżi tal-attivitajiet ta' 
kontroll li ġew imwettqa matul is-sena ta' 
qabel għandu jiġi pprovdut mhux aktar 
tard mill-31 ta' Marzu ta' kull sena.
_____________________
1a Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar 
id-definizzjoni tal-intrapriżi mikro, żgħar 
u medji (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
1b Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2002 li jistabilixxi l-
prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar 
l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-
proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-
ikel (ĠU L 31 1.2.2002, p. 1).

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 24b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24b
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Aderenza mas-sistema ta' kontroll
1. Kwalunkwe operatur li jipproduċi, 
iħejji, jaħżen jew jimporta prodotti minn 
pajjiż terz skont it-tifsira tal-Artikolu 1(2) 
jew li jqiegħed fis-suq tali prodotti, qabel 
iqiegħed fis-suq kwalunkwe prodott bħala 
organiku jew f'fażi ta' konverżjoni biex 
isir organiku għandu:
(a) jgħarraf l-attività tiegħu lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
fejn titwettaq l-attività;
(b) jissottometti l-impriża tiegħu għas-
sistema ta' kontroll imsemmija fl-
Artikolu 24a.
L-ewwel paragrafu għandu japplika wkoll 
għal esportaturi li jesportaw prodotti li 
huma prodotti skont ir-regoli ta’ 
produzzjoni stabbiliti f'dan ir-
Regolament.
Meta operatur jikkuntratta kwalunkwe 
waħda mill-attivitajiet lil parti terza, dak l-
operatur għandu xorta waħda jkun 
soġġett għall-ħtiġijiet imsemmijin fil-
punti (a) u (b), u l-attivitajiet 
subkuntrattati għandhom ikunu soġġetti 
għas-sistema ta' kontroll.
2. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-
applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu operaturi 
b'sistemi ta' verifika li jbigħu prodotti 
direttament lill-konsumatur jew utent 
finali dment li huma ma jipproduċux, ma 
jippreparawx, ma jaħżnux, ħlief b'rabta 
mal-punt ta' bejgħ, jew ma jimportawx 
tali prodotti minn pajjiż terz jew ma 
jkunux ikkontrattaw tali attivitajiet lil 
parti terza.
3. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità jew japprovaw korp għar-
riċeviment ta’ tali notifiki.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe operatur li jikkonforma mar-
regoli ta’ dan ir-Regolament, u li jħallas 
imposta raġonevoli bħala kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż tal-kontroll, hu intitolat li 
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jkun kopert mis-sistema ta’ kontroll.
5. L-awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ 
kontroll għandhom iżommu lista 
aġġornata li jkun fiha l-ismijiet u l-
indirizzi tal-operaturi taħt il-kontroll 
tagħhom. Din il-lista għandha tkun 
disponibbli għall-partijiet interessati.
6. Il-Kummissjoni, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 37(2), għandha 
tadotta regoli ta’ implimentazzjoni biex 
tipprovdi dettalji tal-proċedura ta’ notifika 
u sottomissjoni msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu b’mod partikolari fir-
rigward tal-informazzjoni inkluża fin-
notifika msemmija fil-paragrafu 1(a) ta’ 
dan l-Artikolu.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi li 
nnotifikaw l-attività tagħhom skont l-
Artikolu 24(1) u jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament għandhom ikunu intitolati li 
jingħataw ċertifikat organiku. Iċ-ċertifikat 
organiku, maħruġ f’forma elettronika fejn 
hu possibbli, għandu tal-inqas jippermetti 
l-identifikazzjoni tal-operatur jew tal-grupp 
ta’ operaturi, it-tip jew il-firxa ta’ prodotti 
koperti miċ-ċertifikat u l-perjodu ta’ 
validità tiegħu.

1. L-operaturi u l-gruppi ta’ operaturi li 
nnotifikaw l-attività tagħhom skont l-
Artikolu 24b(1) u jikkonformaw ma’ dan 
ir-Regolament għandhom ikunu intitolati li 
jingħataw ċertifikat organiku. Iċ-ċertifikat 
organiku, maħruġ f’forma elettronika fejn 
hu possibbli, għandu tal-inqas jippermetti 
l-identifikazzjoni tal-operatur jew tal-grupp 
ta’ operaturi, it-tip jew il-firxa ta’ prodotti 
koperti miċ-ċertifikat u l-perjodu ta’ 
validità tiegħu.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
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Miżuri fil-każ ta' ksur u irregolaritajiet
1. Fejn tinstab irregolarità fir-rigward tal-
konformità mal-ħtiġijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament, l-awtorità ta’ kontroll jew il-
korp ta’ kontroll għandhom jiżguraw li 
ma ssir l-ebda referenza għall-metodu ta’ 
produzzjoni organika fit-tikkettar u r-
reklamar tal-lott sħiħ jew il-produzzjoni 
affettwata minn din l-irregolarità, fejn tali 
miżura hija proporzjonali mar-rilevanza 
tal-ħtieġa li nkisret u man-natura u ċ-
ċirkostanzi partikolari tal-attivitajiet 
irregolari.
Fejn jinstab ksur serju jew ksur b’effett 
prolungat, l-awtorità ta’ kontroll jew il-
korp ta’ kontroll għandu jipprojbixxi lill-
operatur konċernat milli 
jikkummerċjalizza prodotti b’referenza 
għall-metodu ta’ produzzjoni organika fit-
tikkettar u r-reklamar għal perijodu li 
għandu jinftiehem mal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru.
2. Informazzjoni li tikkonċerna każijiet ta’ 
irregolaritajiet jew ksur li jaffettwaw l-
istatus organiku ta’ prodott għandha tiġi 
kkomunikata minnufih bejn il-korpi ta’ 
kontroll kkonċernati, l-awtoritajiet ta’ 
kontroll, l-awtoritajiet kompetenti u l-
Istati Membri u, fejn xieraq, lill-
Kummissjoni.
Il-livell ta’ komunikazzjoni għandu 
jiddependi mis-serjetà u l-firxa tal-
irregolarità jew ksur identifikat.
Il-Kummissjoni tista', skont il-proċedura 
ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 37(2), tistabbilixxi s-sura u l-
proċeduri għal tali komunikazzjonijiet.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 26b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Artikolu 26b
Skambju ta' informazzjoni

B'risposta għal talba ġustifikata mill-
ħtieġa li tingħata l-garanzija li l-
produzzjoni ta' prodott saret skont dan ir-
Regolament, l-awtoritajiet kompetenti, l-
awtoritajiet ta' kontroll u l-korpi ta' 
kontroll għandu jkollhom skambju ta' 
informazzjoni relevanti ma' awtoritajiet 
kompetenti, awtoritajiet ta' kontroll u 
korpi ta' kontroll oħrajn dwar ir-riżultati 
tal-kontrolli tagħhom. Huma jistgħu 
wkoll jaqsmu l-informazzjoni li għadha 
kemm issemmiet fuq l-inizjattiva tagħhom 
proprja.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw is-
sorveljanza tal-Kummissjoni fil-pajjiżi 
terzi għandhom jissaħħu. Huwa 
importanti wkoll li, fil-kuntest tal-
ftehimiet ta' ekwivalenza ma' pajjiżi terzi, 
is-superviżjoni u l-kontrolli jiġu infurzati.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 28b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Ikun għaqli li jiġu kkontrollati d-
dispożizzjonijiet diġà stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni attwalment fis-
seħħ dwar l-importazzjonijiet ta' prodotti 
organiċi minn pajjiżi terzi (Regolament 
(KE) Nru 1235/2008)1a, li attwalment qed 
jiġi rivedut, bil-għan li tiġi stabbilita rabta 
effikaċi u tiġi żgurata konsistenza 
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ġenerali.
____________________________
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1235/2008 tat-8 ta' Diċembru 2008 li 
jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-
arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ 
prodotti organiċi minn pajjiżi terzi 
(ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25).

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 35 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta’ Diċembru 2021, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar id-
disponibbiltà ta’ materjal organiku ta’ 
riproduzzjoni tal-pjanti u l-annimali għal 
skopijiet ta’ tgħammir.

Sal-31 ta’ Diċembru 2021, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar id-
disponibbiltà ta’ materjal organiku ta’ 
riproduzzjoni tal-pjanti l-annimali għal 
skopijiet ta’ tgħammir u ġidd ta' età żgħira 
ta' annimali tal-akkwakultura. Dan ir-
rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk 
xieraq, bi proposta leġiżlattiva.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 40 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40 imħassar
Miżuri tranżizzjonali relatati mal-oriġini 
tal-materjal riproduttiv tal-pjanti, tal-
annimali għat-tnissil u tal-istokkijiet 
żgħażagħ ta' annimali tal-akkwakultura
Sabiex tiġi żgurata transizzjoni bla intoppi 
bejn ir-regoli dwar l-oriġini organika tal-
materjal riproduttiv tal-pjanti stipulati fl-
Artikolu 12(1)(i) tar-Regolament (KE) 
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Nru 834/2007 u dwar l-annimali għat-
tnissil stipulati fl-Artikolu 14(1)(a)(ii) ta’ 
dak ir-Regolament u dwar l-istokkijiet 
żgħażagħ ta' annimali tal-akkwkultura 
stipulati fl-Artikolu 15(1)(a)(ii) ta' dak ir-
Regolament u l-eċċezzjoni għar-regoli 
dwar il-produzzjoni li l-Kummissjoni 
adottat skont l-Artikolu 22 tar-
Regolament (KE) Nru 834/2007, u r-
regoli l-ġodda dwar il-produzzjoni għal 
pjanti u l-prodotti tal-pjanti u l-bhejjem u 
l-alki u l-annimali tal-akkwakultura 
stipulati fl-Artikoli 10(1) u 11(1), 
rispettivament, ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta l-atti ddelegati skont l-Artikolu 
36 li jipprevedu eċċezzjonijiet meta l-għoti 
ta’ eċċezzjonijiet jitqies li huwa meħtieġ 
sabiex jiġi żgurat aċċess għal materjal 
riproduttiv tal-pjanti u għal annimali 
ħajjin għal skopijiet ta’ tnissil u stokkijiet 
żgħażagħ ta' annimali tal-akkwakultura li 
jistgħu jintużaw fil-produzzjoni organika. 
L-atti ddelegati adottati skont dan l-
Artikolu għandhom jieqfu japplikaw fil-
31 ta’ Diċembru 2021.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 44 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Emenda 88

Proposta għal regolament
Anness I - inċiż 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– melħ tal-baħar, imħassar
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Ġustifikazzjoni

Il-melħ tal-baħar għandu jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament. Il-melħ tal-
baħar huwa mineral u għalhekk m’għandux jitqies bħala prodott agrikolu. S’issa ma tressqet 
l-ebda proposta għal regoli tal-produzzjoni, u nibżgħu li dan se jikkawża konfużjoni għall-
indirizzar ta’ melħ tal-baħar organiku u melħ tal-blat imħaffer mhux organiku. L-inklużjoni 
tal-melħ fil-kamp ta’ applikazzjoni se żżid il-piżijiet amministrattivi għall-industrija tal-
ipproċessar tal-ikel.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- prodotti tal-inbid aromatizzat kif definiti 
fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 
 251/20141a.

______________________
1a Regolament (UE) Nru 251/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 
ta’ Frar 2014 dwar id-definizzjoni, id-
deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar 
u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet 
ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid 
aromatizzat u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1601/91, (ĠU L 84, 
20.3.2014, p. 14).

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti tal-inbid aromatizzat jinkisbu minn prodotti tas-settur tal-inbid li, skont id-
dispożizzjonijiet relevanti, għandhom ikunu preżenti fil-prodott lest f'proporzjon ta' inqas 
minn 75 % għal inbejjed aromatizzati u 50 % għal xorb ibbażat fuq l-inbid aromatizzat u 
cocktails ta' prodotti tal-inbid aromatizzat. Peress li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament 
organiku ġie estiż sabiex ikopri prodotti agrikoli pproċessati, il-prodotti tal-inbid aromatizzat 
għandhom jiġu inklużi.
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Emenda 90

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.1. Għall-produzzjoni ta' pjanti u 
prodotti tal-pjanti, għandu jintuża biss 
materjal riproduttiv tal-pjanti li jkun 
prodott b'mod organiku. Għaldaqstant, il-
pjanta li tkun maħsuba għall-produzzjoni 
ta' materjal riproduttiv tal-pjanti, u fejn 
hu rilevanti, il-pjanta omm tkun ġiet 
prodotta b'konformità ma' dan ir-
Regolament għal mill-inqas ġenerazzjoni 
waħda, jew, fil-każ tal-għelejjel perenni, 
għal mill-inqas ġenerazzjoni waħda tul 
żewġ staġunijiet ta' trobbija..

1.4.1. Għall-produzzjoni ta' pjanti u 
prodotti tal-pjanti, għandu jintuża materjal 
riproduttiv tal-pjanti li jkun prodott b'mod 
organiku.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.4.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.2. L-użu ta' materjal riproduttiv tal-
pjanti li ma jkunx riżultat ta' produzzjoni 
organika

1.4.2. L-użu ta' żrieragħ jew materjal 
riproduttiv tal-pjanti li ma jkunx riżultat ta' 
produzzjoni organika

Il-materjal riproduttiv tal-pjanti li ma jkunx 
riżultat ta' produzzjoni organika jista' 
jintuża biss meta jkun ġej minn unità tal-
produzzjoni fi stat ta' konverżjoni għall-
produzzjoni organika, jew, fejn ikun 
ġustifikat għall-użu fir-riċerka, għall-
ittestjar waqt provi fuq il-post fuq skala 
żgħira, jew bil-għan li jiġu kkonservati 
riżorsi ġenetiċi bil-qbil tal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru.

Il-materjal riproduttiv taż-żrieragħ jew tal-
pjanti li ma jkunx riżultat ta' produzzjoni 
organika jista' jintuża biss jekk ikun 
awtorizzat mill-Kummissjoni f'konformità 
mal-Artikolu 17 u jekk tiġi ssodisfata 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

– ma jkunx disponibbli materjal organiku, 
kif ikkonfermat mill-awtorità kompetenti;
– l-użu tiegħu huwa meqjus neċessarju 
għall-konservazzjoni reġjonali tal-
bijodiversità jew ta' wirt ġenetiku wiesa' 
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biżżejjed; 
– ikun ġej minn unità ta' produzzjoni li 
tkun għaddejja minn proċess ta' 
konverżjoni lejn produzzjoni organika; 
jew
– l-użu tiegħu huwa ġġustifikat għal 
riċerka jew testijiet fi provi fuq skala 
żgħira fil-post stess.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Anness II – Parti I – punt 1.5.8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.8a. Preparazzjonijiet bijodinamiċi
L-użu ta' preparazzjonijiet bijodinamiċi 
għandu jkun permess.

Ġustifikazzjoni

Il-preparati bijodinamiċi għandhom jiġu permessi.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – Punt 1.3.3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għażla tar-razez għandha tkun xierqa 
u tikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' kull 
tbatija u biex tkun evitata l-ħtieġa ta' 
mutilazzjoni tal-annimali.

(d) l-għażla tar-razez għandha tkun xierqa 
sabiex jiġi żgurat standard għoli tat-
trattament tal-annimali u tikkontribwixxi 
għall-prevenzjoni ta' kwalunkwe tbatija u 
biex tkun evitata l-ħtieġa ta' mutilazzjoni 
tal-annimali..

Emenda 94

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.3.3 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni tajba u l-infurzar tar-
regoli dwar it-tnissil għandhom jiġu 
ffaċilitati, fejn xieraq, permezz tal-appoġġ 
tal-iżvilupp rurali u l-Pjan ta' Azzjoni 
għall-futur tal-Produzzjoni Organika fl-
Unjoni Ewropea.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.4. Fl-għażla tal-insla jew tar-razez, 
għandha titqies il-kapaċità tal-annimali li 
jadattaw għall-kundizzjonijiet lokali, 
mingħajr ħsara għall-benessri tagħhom, 
għall-vitalità tagħhom u għar-reżistenza 
tagħhom għall-mard. Barra minn hekk, 
għandhom jintgħażlu insla jew razez ta' 
annimali biex jiġi evitat mard speċifiku jew 
problemi tas-saħħa assoċjati ma' xi insla 
jew razez li jintużaw fil-produzzjoni 
intensiva, bħas-sindrome tal-istress tal-
qżieqeż, is-Sindrome PSE (laħam pallidu, 
artab, inixxi), mewt f'daqqa, abort 
spontanju u twelid diffiċli li jkun jeħtieġ 
operazzjoni ċeżarja. Għandha tingħata 
preferenza lil insla u razez indiġeni.

1.3.4. Fl-għażla tal-insla jew tar-razez, 
għandha titqies il-kapaċità tal-annimali li 
jadattaw għall-kundizzjonijiet lokali, 
mingħajr ħsara għall-benessri tagħhom, 
għall-vitalità tagħhom u għar-reżistenza 
tagħhom għall-mard. Barra minn hekk, 
għandhom jintgħażlu insla jew razez ta' 
annimali biex jiġi evitat mard speċifiku jew 
problemi tas-saħħa assoċjati ma' xi insla 
jew razez li jintużaw fil-produzzjoni 
intensiva, bħas-sindrome tal-istress tal-
qżieqeż, is-Sindrome PSE (laħam pallidu, 
artab, inixxi), mewt f'daqqa, abort 
spontanju u twelid diffiċli li jkun jeħtieġ 
operazzjoni ċeżarja. Għandha tingħata 
preferenza lil insla u razez indiġeni.

Ir-rati medji ta' tkabbir u produzzjoni 
għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 11(2) għal kull annimal għat-
tismin, inklużi l-brojlers u d-dundjani. L-
indikaturi għandhom jintużaw fejn jixraq 
biex jiġu vvalutati u affermati s-saħħa u l-
adegwatezza tar-razez fil-biedja organika. 
Dawn l-indikaturi għandhom jinkludu 
rati medji ta' tkabbir għal kull razza u rati 
medji tal-produzzjoni tar-razez kollha li 
jipproduċu bajd u ħalib li huma 
kompatibbli mar-regoli għat-tul taż-żmien 



RR\1077954MT.doc 315/349 PE557.122v02-00

MT

tal-biedja għal kull speċi (jiġifieri l-ġranet 
sa ma jsir it-tbiċċir tal-pollam). 

Emenda 96

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.3.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.5. Jistgħu jiddaħħlu annimali li ma 
jkunux imrobbija b'mod organiku f'azjenda 
agrikola, meta jkun hemm il-periklu li r-
razez jintilfu għall-biedja kif stabbilit fl-
Anness IV tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006[2], u 
f’dak il-każ l-annimali ta’ dawk ir-razez 
ma hemmx għalfejn bilfors ma jkunu qatt 
welldu qabel.

1.3.5. Għal finijiet ta' tgħammir, annimali li 
ma jkunux imrobbija b'mod organiku 
jistgħu jiddaħħlu f'azjenda agrikola jekk 
tingħata l-awtorizzazzjoni mill-
Kummissjoni f'konformità mal-
Artikolu 17 u jekk tiġi ssodisfata waħda 
mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

– meta jkun hemm il-periklu li r-razez 
jintilfu għall-biedja kif stabbilit fl-Anness 
IV tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1974/20062 [8] u f'dak il-każ annimali 
ta' dawk ir-razez m'hemmx għalfejn ikunu 
qatt ma welldu qabel.

– meta ma jkunx hemm annimali organiċi 
disponibbli f'reġjun partikolari, kif 
ikkonfermat mill-awtorità kompetenti.
Dawn l-annimali u l-prodotti tagħhom 
jistgħu jitqiesu organiċi wara li jkun 
skada l-perjodu ta' konverżjoni msemmi 
fil-punt 1.2. Il-pollam mhux organiku 
jista' jiddaħħal f'azjenda u jiġi kkonvertit 
qabel ma jagħlaq it-tlett ijiem.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – –punt 1.4.1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bhejjem għandhom jintgħalfu b'għalf 
organiku li jissodisfa l-ħtiġiet nutrittivi tal-

(b) il-bhejjem għandhom jintgħalfu b'għalf 
organiku jew għalf li jinsab f'fażi ta' 
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annimali fl-istadji varji tal-iżvilupp. It-
tagħlif ristrett mhuwiex permess fil-
produzzjoni tal-bhejjem;

konverżjoni, kif imsemmi fil-punt 1.4.3, li 
jissodisfa l-ħtiġijiet nutrittivi tal-annimali 
fl-istadji varji tal-iżvilupp. It-tagħlif ristrett 
mhuwiex permess fil-produzzjoni tal-
bhejjem;

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jinżamm l-istatus quo peress li m’hemmx biżżejjed għalf organiku 
disponibbli fis-suq.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – –punt 1.4.1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ma għandhomx jintużaw promuturi tat-
tkabbir u aċidi amminiċi sintetiċi;

(f) ma għandhomx jintużaw promuturi tat-
tkabbir u prodotti jew sustanzi sintetizzati 
kimikament għandhom jiġu limitati 
strettament għal każijiet fejn dawn ikunu 
meħtieġa bħala addittiv tal-għalf sabiex 
jiġu żgurati s-saħħa u t-trattament xieraq 
tal-annimali skont il-punt (e)(i)tal-
Artikolu 19(2) ta' dan ir-Regolament;

Emenda 99

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – –punt 1.4.2.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-art komuni tkun ġestita kompletament 
bi qbil ma' dan ir-Regolament;

(a) l-art komuni ma tkunx ġiet trattata bi 
prodotti mhux awtorizzati għall-
produzzjoni organika għal minn tal-anqas 
tliet snin u tkun ġestita kompletament bi 
qbil ma' dan ir-Regolament;

Ġustifikazzjoni

L-emenda żżomm l-istatus quo.



RR\1077954MT.doc 317/349 PE557.122v02-00

MT

Emenda 100

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – –punt 1.4.2.1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kull annimal mhux organiku li juża 
din l-art ikun ġej minn sistema ta' 
produzzjoni li tkun ekwivalenti għal 
waħda minn dawk stipulati fl-Artikoli 28 
u 30 tar-Regolament (UE) Nru 
1305/20133;

imħassar

__________________
3 Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Diċembru 2013 dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 
20.12.2013, p.487).

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal annimali mhux organiċi li jirgħu mal-annimali organiċi jnaqqsu l-
flessibilità, u b'riżultat ta' dan, il-konverżjoni potenzjali taż-żoni agrikoli komuni għar-ragħa. 
Il-ġestjoni fl-azjendi konvenzjonali, b'mod proporzjonat għar-rekwiżiti fl-Artikoli 28 u 30 tar-
Regolament (UE) Nru 1305/2013, ma taffettwax il-kwalità tad-demel depożitat fuq il-mergħat. 
Huwa aktar importanti li l-annimali jiġu trattati skont ir-regolament organiku meta jintużaw 
mergħat komuni organiċi.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.3.1. Fl-azjendi fi stat ta' konverżjoni, sa 
15 % tal-ammont medju totali ta’ prodotti 
tal-għalf mogħtija lill-bhejjem jista’ jkun 
ġej mill-imrieħ jew mill-ħsad ta’ mergħat 
permanenti, minn biċċiet agrikoli perenni 
tal-għalf jew mill-għelejjel tal-proteini, 
miżrugħin skont ġestjoni organika f’artijiet 

1.4.3.1. Fl-azjendi li jinsabu f'fażi ta' 
konverżjoni, sa 20 % tal-ammont medju 
totali ta’ prodotti tal-għalf mogħtija lill-
bhejjem jista’ jkun ġej mill-imrieħ jew 
mill-ħsad ta’ mergħat permanenti, minn 
biċċiet agrikoli perenni tal-għalf jew mill-
għelejjel tal-proteini, miżrugħin skont 
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li jkunu fl-ewwel sena tal-konverżjoni 
tagħhom, dejjem jekk dawn ikunu parti 
mill-istess azjenda. L-għalf prodott fl-
ewwel sena tal-konverżjoni ma jistax 
jintuża għall-produzzjoni ta' għalf 
ipproċessat organiku. F’każ li jkunu qed 
jintużaw kemm prodotti tal-għalf fil-fażi 
tal-konverżjoni kif ukoll prodotti tal-għalf 
minn biċċiet agrikoli li jkunu fl-ewwel 
sena tal-bidla tagħhom, il-perċentwal tal-
ammont totali ta' dan l-għalf ma għandux 
jaqbeż il-perċentwali massimi stabbiliti fil-
punt 1.4.3.2.

ġestjoni organika f’artijiet li jkunu fl-
ewwel sena tal-konverżjoni tagħhom, 
dejjem jekk dawn ikunu parti mill-istess 
azjenda. L-għalf prodott fl-ewwel sena tal-
konverżjoni ma jistax jintuża għall-
produzzjoni ta' għalf ipproċessat organiku. 
F'każ li għat-tagħlif ikunu qed jintużaw 
kemm prodotti tal-għalf f'fażi ta' 
konverżjoni kif ukoll prodotti tal-għalf 
minn biċċiet agrikoli, it-tnejn li huma fl-
ewwel u t-tieni sena tal-konverżjoni 
tagħhom, il-perċentwal tal-ammont totali 
ta' dan l-għalf ma għandux jaqbeż il-
perċentwali massimi stabbiliti fil-punt 
1.4.3.2. L-għalf prodott fl-ewwel sena tal-
konverżjoni ma jistax jintuża għall-
produzzjoni ta' għalf ipproċessat 
organiku.

Ġustifikazzjoni

L-emenda żżomm l-istatus quo.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.4.3.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.3.2. Fl-azjendi agrikoli organiċi, sa 
20% tar-razzjon tal-formola tal-għalf bħala 
medja jista' jkun magħmul minn għalf 
prodott waqt il-konverżjoni, jiġifieri għalf 
prodott waqt it-tieni sena tal-konverżjoni. 
Għall-azjendi agrikoli fil-konverżjoni, jekk 
l-għalf li jkun prodott waqt il-konverżjoni 
jkun mill-istess azjenda, dan il-perċentwal 
jista' jiżdied sa 100%.

1.4.3.2. Fl-azjendi agrikoli organiċi, sa 
30% tar-razzjon tal-formola tal-għalf bħala 
medja jista' jkun magħmul minn għalf 
prodott waqt il-konverżjoni, jiġifieri għalf 
prodott waqt it-tieni sena tal-konverżjoni. 
Għall-azjendi agrikoli f'fażi ta' 
konverżjoni, jekk l-għalf li jkun prodott 
waqt il-konverżjoni mit-tieni sena ta' 
konverżjoni jkun ġej mill-istess azjenda, 
dan il-perċentwal jista' jiżdied sa 100%.

Ġustifikazzjoni

L-emenda żżomm l-istatus quo.
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Emenda 103

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.5.2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5.2.2. Il-mard għandu jiġi ttrattat 
minnufih biex kemm jista' jkun l-annimal 
ma jsofrix; prodotti mediċinali veterinarji 
allopatiċi sintetizzati kimikament, inklużi l-
antibijotiċi jistgħu jintużaw fejn jeħtieġ u 
f'kundizzjonijiet stretti u taħt ir-
responsabbiltà ta' veterinarju, fejn ma 
jkunx addattat l-użu ta' prodotti 
fitoterapewtiċi, omeopatiċi u oħrajn. B'mod 
partikolari għandhom jiġu ddefiniti r-
restrizzjonijiet rigward korsijiet ta' 
trattament u perijodi ta' rtirar.

1.5.2.2. Il-mard għandu jiġi ttrattat 
minnufih biex kemm jista' jkun l-annimal 
ma jsofrix; prodotti mediċinali veterinarji 
allopatiċi sintetizzati kimikament, inklużi l-
antibijotiċi jistgħu jintużaw fejn jeħtieġ u 
f'kundizzjonijiet stretti u taħt ir-
responsabbiltà ta' veterinarju, fejn ma 
jkunx addattat l-użu ta' prodotti 
fitoterapewtiċi, omeopatiċi u oħrajn. B'mod 
partikolari għandhom jiġu ddefiniti r-
restrizzjonijiet rigward korsijiet ta' 
trattament u perijodi ta' rtirar. Il-prodotti 
mediċinali veterinarji allopatiċi 
awtorizzati li jintużaw fil-produzzjoni 
organika skont l-Artikolu 19 jistgħu 
jintużaw mingħajr ma jiġi kkonsultat 
veterinarju.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati t-trattament xieraq tal-annimali u azzjoni xieraq għal mard speċifiku, 
għandha tiġi introdotta lista ta’ prodotti mediċinali veterinarji allopatiċi permessi. Ċerti 
prodotti adegwati għall-produzzjoni organika huma projbiti minħabba l-kategorizzazzjoni 
tagħhom bħala prodotti mediċinali veterinarji allopatiċi jew ta' natura limitata minħabba r-
rekwiżit li jiġi inkluż veterinarju, eż. Orbeseal, li hija infużjoni intramammarja sterili mhux 
antibijotika fil-forma ta' krema magħquda, l-ormon oxytocin għall-baqar tat-twellid, infużjoni 
intravenuża ta' soluzzjonijiet ta' melħ tal-kalċju għall-kura tad-deni tal-ħalib, jew il-ħżin ta' 
prodotti użati b'rabta mal-kastrazzjoni tal-qżieqeż.

Emenda 104

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.6.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.2. L-istrutturi tal-kenn tal-bhejjem 
m'għandhomx ikunu obbligatorji f'żoni 
b'kundizzjonijiet klimatiċi xierqa li 
jippermettu li l-annimali jgħixu barra. Il-

1.6.2. L-istrutturi tal-kenn tal-bhejjem 
m'għandhomx ikunu obbligatorji f'żoni 
b'kundizzjonijiet klimatiċi xierqa li 
jippermettu lill-annimali jgħixu barra. Il-
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bhejjem għandu ikollhom aċċess 
permanenti għal żoni fil-miftuħ, 
preferibbilment għall-mergħa, kull meta 
jippermettu l-kundizzjonijiet tat-temp u l-
istat tal-art jippermetti, sakemm ma jiġux 
imposti, abbażi tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
restrizzjonijiet u l-obbligi marbutin mal-
protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u tal-
annimali. L-annimali għandu jkollhom 
aċċess għal strutturi tal-kenn jew postijiet 
fid-dell li jipproteġuhom minn 
kundizzjonijiet tat-temp ħżiena. 

bhejjem għandu ikollhom aċċess 
permanenti għal żoni fil-miftuħ, 
preferibbilment għall-mergħa, kull meta 
jippermettu l-kundizzjonijiet tat-temp u l-
istat tal-art jippermetti, sakemm ma jiġux 
imposti, abbażi tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
restrizzjonijiet u l-obbligi marbutin mal-
protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u tal-
annimali. L-annimali għandu jkollhom 
aċċess għal strutturi tal-kenn jew postijiet 
fid-dell li jipproteġuhom minn 
kundizzjonijiet tat-temp ħżiena. Sistemi li 
jipprevedu ż-żamma tal-annimali f'post 
magħluq m'għandhomx ikunu permessi 
fil-biedja organika.

Emenda 105

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.1. Kull persuna li żżomm l-annimali 
għandu jkollha l-għarfien bażiku u l-
kapaċitajiet meħtieġa fir-rigward tas-saħħa 
u l-ħtiġijiet tat-trattament xieraq tal-
annimali.

1.7.1. Kull persuna li żżomm l-annimali 
għandu jkollha l-għarfien u l-kapaċitajiet 
meħtieġa fir-rigward tas-saħħa u l-ħtiġijiet 
tat-trattament xieraq tal-annimali.

Emenda 106

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.2. Il-prattiki tat-trobbija, inkluż id-
densitajiet tal-istokkijiet, u l-
kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni 
għandhom jiżguraw li jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' żvilupp, fiżjoloġiċi u etoloġiċi 
tal-annimali.

1.7.2. Il-prattiki tat-trobbija, inkluż id-
densitajiet tal-istokkijiet, u l-
kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni 
għandhom jiżguraw li jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' żvilupp, fiżjoloġiċi u etoloġiċi 
tal-annimali tul il-ħajja sħiħa tal-
annimali. It-tnaqqis tal-istress tal-
annimali għandu jkun prinċipju gwida fit-
trobbija.
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Emenda 107

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II –p 1.7.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.3. Il-bhejjem għandu jkollhom aċċess 
permanenti għal spazji fil-miftuħ, 
preferibbilment fil-mergħa, kull meta 
jippermettu l-kundizzjonijiet tat-temp u l-
istat tal-art, sakemm ma jkunx hemm 
imposti restrizzjonijiet u l-obbligi relatati 
mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u 
tal-annimali, abbażi tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni.

1.7.3. L-erbivori għandu jkollhom aċċess 
permanenti għall-mergħa, kull meta 
jippermettu l-kundizzjonijiet tat-temp u l-
istat tal-art, sakemm ma jkunx hemm 
imposti restrizzjonijiet u l-obbligi relatati 
mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u 
tal-annimali, abbażi tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Kull meta l-kundizzjonijiet tat-
temp u tal-istaġuni, kif ukoll l-istat tal-art, 
ma jippermettux aċċess għall-mergħat, l-
erbivori għandu jkollhom, kif xieraq, 
aċċess għal żoni fil-beraħ fejn l-annimali 
jkunu jistgħu jiċċaqalqu, ħlief f'każijiet 
fejn dan ma jkunx ta' benefiċċju għat-
trattament xieraq tal-annimal jew 
annimali kkonċernati jew fejn jiġu 
imposti restrizzjonijiet u obbligi 
temporanji relatati mal-ħarsien tas-saħħa 
tal-bniedem u l-annimali abbażi tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Annex II – Part II – point 1.7.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.6. L-irbit jew l-iżolament tal-bhejjem 
għandu jkun ipprojbit, jekk mhux għal 
annimali individwali għal perijodu limitat 
ta' żmien sakemm dan ikun minħabba 
raġunijiet veterinarji. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jawtorizzaw li l-
bhejjem fil-mikrointrapriżi jistgħu jintrabtu 
jekk ma jkunx possibbli li jinżammu fi 
gruppi addattati għall-ħtiġiet tal-imġiba 
tagħhom, dejjem jekk dawn ikollhom 

1.7.6. L-irbit jew l-iżolament tal-bhejjem 
għandu jkun ipprojbit, ħlief għal annimali 
individwali għal perijodu limitat ta' żmien 
sakemm dan ikun minħabba raġunijiet 
veterinarji. Għal perjodu ta' mhux aktar 
minn [15-il sena mid-data tad-dħul fis-
seħħ tar-Regolament], l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jawtorizzaw li l-
bhejjem fil-mikrointrapriżi jistgħu jintrabtu 
jekk ma jkunx possibbli li jinżammu fi 
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aċċess għall-mergħat matul il-perjodu tar-
ragħa, u għall-inqas darbtejn fil-ġimgħa 
jkollhom aċċess għal spazji fil-miftuħ meta 
r-ragħa ma jkunx possibbli.

gruppi addattati għall-ħtiġijiet tal-imġiba 
tagħhom, dejjem jekk dawn ikollhom 
aċċess għall-mergħat matul il-perjodu tar-
ragħa, u għall-inqas darbtejn fil-ġimgħa 
jkollhom aċċess għal spazji fil-miftuħ meta 
r-ragħa ma jkunx possibbli.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.7. It-tul taż-żmien tat-trasportazzjoni 
tal-bhejjem għandu jiġi minimizzat.

1.7.7. It-tul taż-żmien tat-trasportazzjoni 
tal-bhejjem m'għandux jaqbeż it-tmien 
sigħat għall-mammiferi u l-erba' sigħat 
għall-pollam u l-fniek, b'xi eċċezzjonijiet 
meta wieħed iqis il-kundizzjonijiet 
ġeografiċi fir-reġjuni ultraperiferiċi, 
netwerks stradali skarsi, postijiet 
imbiegħda jew l-għażla ta' vjaġġ itwal ta' 
ċerti speċijiet ta' annimali kkonfermati 
permezz tar-riżultati tar-riċerka xjentifika, 
dment li jiġu osservati r-regoli dwar it-
trattament xieraq tal-annimali. Għal dan 
il-għan, għandu jingħata appoġġ lill-
biċċeriji lokali.

Emenda 110

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.7a. Ir-regoli dwar it-tul massimu ta' 
żmien għat-trasport imsemmija fil-punt 
1.7.7 għandhom jiġu adatti skont il-
ħtiġijiet speċifiċi definiti f'dan l-Anness. 
Kundizzjonijiet oħra għat-trasport 
stipulati f'dan l-Anness, bħal dawk 
marbuta mal-ispazju allokat fit-trakkijiet, 
l-art, il-kontroll tat-temperatura, l-aċċess 
għall-ilma, ir-rekwiżiti soċjali u l-kenn 
tal-annimali skont kull speċi wkoll 
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għandhom jiġu rispettati. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali meta jiġu 
trasportati annimali fraġli jew annimali 
mwarrba għall-qatla.

Emenda 111

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.8. Għandha tinżamm għall-minimu 
kull tbatija tul il-ħajja kollha tal-annimal, 
anki fil-ħin tal-qatla.

1.7.8. Kwalunkwe tbatija li tista' tiġi 
evitata għandha tiġi impedita tul il-ħajja 
kollha tal-annimal, inkluż waqt it-trasport 
u t-tbiċċir. 

Emenda 112

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – Punt 1.7.8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.8a. Qabel it-tbiċċir, għandu jkun 
obbligatorju li l-annimali kollha jiġu 
storduti b'mod adegwat u uman. 
Għandhom jiġu pprojbiti metodi mhux 
xierqa ta' sturdament u/jew tbiċċir, bħall-
irbit ta' annimali meta jkun għadhom 
ħajjin u banjijiet tal-ilma elettriċi għal 
brojlers u dundjani, asfissija, u żvinar 
mingħajr l-isturdament. 
Il-persuni kollha li jġorru annimali 
organiċi waqt it-trasport u t-tbiċċir 
għandhom jirċievu taħriġ adegwat sabiex 
tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tar-
regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament, u 
għandhom jitwettqu spezzjonijiet regolari 
biex tiġi żgurata l-konformità ma' dawk 
ir-regoli.
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Emenda 113

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – Punt 1.7.9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.9a. Il-prattiki tal-qtugħ tal-qarn u t-
tneħħija tal-qarn meta dan ikun għadu 
qed jizviluppa m'għandhomx jitwettqu 
b'mod regolari fl-agrikoltura organika. 
Madankollu, din l-operazzjoni tista', fuq 
bażi ta' każ b'każ, tiġi awtorizzata mill-
awtorità kompetenti għal raġunijiet 
veterinarji jew raġunijiet marbuta mat-
trattament xieraq tal-annimali, jew biex 
tiġi żgurata s-sigurtà tal-ħaddiema. 

Emenda 114

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.9b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.11. Il-kastrazzjoni fiżika għandha tkun 
permessa biex tinżamm il-kwalità tal-
prodotti u tal-prattiki tradizzjonali tal-
produzzjoni, iżda għandha ssir biss 
permezz tal-anesteżija jew l-analġeżija 
xierqa u l-operazzjoni għandha ssir fl-
iżjed età xierqa u titwettaq minn persunal 
ikkwalifikat.

1.7.9b. Il-kastrazzjoni kirurġika għandha 
tkun ipprojbita ħlief għal każijiet 
individwali fejn din tkun inevitabbli. Jekk 
din tkun inevitabbli, l-interventi 
għandhom jitwettqu b'anesteżija u 
analġeżija fit-tul. 

Il-prodotti u l-metodi alternattivi 
disponibbli li ma jipprevedux l-użu tal-
ormoni li jevitaw jew inaqqsu l-użu tal-
kastrazzjoni kirurġika għandhom ikunu 
permessi, inkluża l-prevenzjoni 
immunoloġika tar-riħa taċ-ċingjal, bl-użu 
ta' selezzjonijiet ġenetiċi b'anqas 
karatteristiċi tar-riħa taċ-ċingjal, u 
addittivi tal-għalf.
Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
projbizzjoni tal-kastrazzjoni tal-qżieqeż 
skont ir-riżultati ta' valutazzjoni tal-
impatt, u għandha, kif xieraq, tipproponi 
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azzjoni leġiżlattiva sal-2020.

Emenda 115

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.10. Kull tbatija tal-annimali għandha 
titnaqqas kemm jista' jkun billi jintuża l-
loppju (anesteżija) u/jew l-analġeżija 
adegwati u billi l-operazzjoni ssir biss fl-
iktar età addattata minn persunal 
ikkwalifikat.

1.7.10. Kull meta intervent kirurġiku 
jitqies neċessarju għal kwalunkwe mir-
raġunijiet imsemmija fil-punt 1.7.9a., 
kwalunkwe tbatija tal-annimali 
kkonċernati għandha tiġi impedita bl-
applikazzjoni ta' prattiki veterinarji tajba 
inklużi loppju (anesteżija) u/jew analġeżija 
adegwati u billi l-operazzjoni ssir biss fl-
iktar età addattata tal-annimal ikkonċernat 
minn persunal awtorizzat u kkwalifikat. 
Wara kwalunkwe operazzjoni li tirrikjedi 
l-użu tiegħu, is-serħan mill-uġigħ għall-
annimali għandu jkompli jingħata 
sakemm jitqies xieraq.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.10a. Kwalunkwe proċeduri kirurġiċi li 
jistgħu jkunu meħtieġa għandhom isiru 
minn kirurgu veterinarju. Kull fejn ikun 
prattikabbli, għandhom jiġu applikati 
alternattivi mhux kirurġiċi u pariri dwar 
l-użu ta' razez xierqa u prattiki ta' trobbija 
sabiex jiġi indirizzat tħassib speċifiku 
assoċjat mat-trobbija ta' annimali rġiel 
mhux kastrati (sħaħ) u annimali bil-qrun.
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Emenda 117

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 1.7.12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.7.12. It-tagħbija u l-ħatt tal-annimali 
għandhom isiru mingħajr l-użu ta' ebda tip 
ta' stimolazzjoni elettrika li tisforza lill-
annimali jiċċaqilqu. L-użu ta' kalmanti 
allopatiċi, qabel jew matul it-trasport, huwa 
pprojbit.

1.7.12. It-tagħbija u l-ħatt tal-annimali 
għandhom isiru mingħajr l-użu ta' ebda tip 
ta' stimolazzjoni elettrika li tisforza lill-
annimali jiċċaqilqu, ħlief f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali u skont il-punt 1.9 tal-
Anness III tar-Regolament (KE) 
Nru 1099/20091a. Il-prattiki tat-taħlit ta' 
annimali mhux magħrufa matul it-
trasport jew iż-żamma temporanja u ż-
żamma temporanja mhux meħtieġa matul 
il-lejl għandhom jiġu evitati. L-annimali 
soċjali għandhom jinżammu fi gruppi u 
għandhom ikunu jistgħu jiċċaqilqu u 
jduru fl-imqajjel. L-użu ta' kalmanti 
allopatiċi, qabel jew matul it-trasport, huwa 
pprojbit.

__________________________
1a Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1099/2009 tal- 24 ta’ Settembru 2009 
dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-
qatla (ĠU L 303, 18.11.2009, p. 1).

Emenda 118

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.1.2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-annimali bovini, ovini u kaprini 
għandu jkollhom aċċess għall-mergħa kull 
meta jippermettu l-kundizzjonijiet;

(a) l-annimali bovini, ovini u kaprini 
għandu jkollhom aċċess permanenti għall-
mergħa kull meta jippermettu l-
kundizzjonijiet;
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Emenda 119

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.1.2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) minkejja l-punt (a), il-barrin ta' iktar 
minn sena għandu jkollhom aċċess għal 
mergħat jew għal spazju fil-miftuħ;

(b) minkejja l-punt (a), il-barrin ta' iktar 
minn sena għandu jkollhom aċċess għal 
mergħat jew għal spazju fil-miftuħ;

F'każijiet fejn l-installazzjonijiet eżistenti 
tal-biedja organika jeħtieġ li jiġu adattati 
sabiex jissodisfaw il-kriterji msemmija fil-
punt (a) u f'dan il-punt, l-adattament 
għandu jitwettaq fi żmien perjodu 
tranżitorju ta' 15-il sena mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament;

Emenda 120

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.1.2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f'każijiet fejn l-annimali bovini, ovini 
u kaprini jkollhom aċċess għall-mergħat 
matul il-perjodu tar-ragħa u meta s-
sistema tal-akkomodazzjoni matul ix-
xitwa tagħti libertà ta' moviment lill-
annimali, l-obbligu li l-annimali 
jingħataw spazji fil-miftuħ matul ix-xhur 
tax-xitwa jista' jitneħħa;

imħassar

Emenda 121

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.1.2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) minbarra waqt il-perjodu ta’ kull sena 
meta l-annimali jkunu fi transumanza 
msemmija fil-punt 1.4.2.2., mill-inqas 
90 % tal-għalf għandu jiġi mill-azjenda 

(d) minbarra waqt il-perjodu ta’ kull sena 
meta l-annimali jkunu fi transumanza kif 
msemmija fil-punt 1.4.2.2., mill-inqas 
60 % tal-għalf għandu jiġi mill-azjenda 
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agrikola stess jew f’każ li dan ma jkunx 
jista’ jsir, dan għandu jkun prodott 
b’kooperazzjoni ma’ rziezet organiċi 
oħrajn fl-istess reġjun;

agrikola stess jew, fejn dan ma jkunx jista' 
jsir, dan għandu jkun prodott 
b’kooperazzjoni ma’ rziezet organiċi 
oħrajn fl-istess reġjun;

Emenda 122

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.1.2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) is-sistemi tat-trobbija għall-annimali 
bovini, ovini u kaprini għandhom ikunu 
bbażati fuq l-użu massimu ta' mergħat 
skont id-disponibbiltà tal-mergħat f'perjodi 
differenti tas-sena. Mill-inqas 60% tal-
materja niexfa fir-razzjonijiet ta' kuljum 
tal-annimali bovini, ovini u kaprini 
għandha tikkonsisti minn fibra, għalf frisk 
jew imnixxef, jew għalf mill-ħaxix. Huwa 
permess tnaqqis għal 50 % għal annimali 
fil-produzzjoni tal-ħalib għal perjodu 
massimu ta’ tliet xhur fiż-żmien bikri tat-
treddigħ;

(e) is-sistemi tat-trobbija għall-annimali 
bovini, ovini u kaprini għandhom ikunu 
bbażati fuq l-użu massimu ta' mergħat 
skont id-disponibbiltà tal-mergħat f'perjodi 
differenti tas-sena. Ir-razez għandhom 
jintgħażlu abbażi tal-adattabilità lokali 
tagħhom għall-kundizzjonijiet tar-ragħa u 
l-adegwatezza tagħhom fir-rigward ta' 
dispożizzjonijiet oħra relatati mad-dieti, 
inklużi rekwiżiti b'rabta mal-għalf oħxon, 
għalf frisk jew niexef, jew għalf mill-
ħaxix. Fejn perċentwali ogħla ta' għalf 
oħxon ma jkunux possibbli, għandhom 
japplikaw ir-regoli minimi li ġejjin, 
filwaqt li jiġu rispettati r-rekwiżiti ta' 
nutrizzjoni, saħħa u benessri għar-razez 
ikkonċernati: Mill-inqas 60% tal-materja 
niexfa fir-razzjonijiet ta' kuljum tal-
annimali bovini, ovini u kaprini għandha 
tikkonsisti minn fibra, għalf frisk jew 
imnixxef, jew għalf mill-ħaxix. Huwa 
permess tnaqqis għal 50 % għal annimali 
fil-produzzjoni tal-ħalib għal perjodu 
massimu ta’ tliet xhur fiż-żmien bikri tat-
treddigħ;

Emenda 123

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.1.3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) minkejja l-punt (a) tal-ewwel (c) minkejja l-punt (a) tal-ewwel 
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sottoparagrafu tal-Artikolu 3(1) u t-tieni 
sottoparagrafu tal-istess Artikolu tad-
Direttiva tal-Kunsill 2008/119/KE4, iż-
żamma ta' għoġġiela f'kaxxi individwali 
għandu jkun ipprojbit wara l-età ta' 
ġimgħa, jekk mhux għal annimali 
individwali għal perjodu ta' żmien limitat, 
u sakemm dan ikun iġġustifikat għal 
raġunijiet veterinarji.

sottoparagrafu tal-Artikolu 3(1) u t-tieni 
sottoparagrafu tal-istess Artikolu tad-
Direttiva tal-Kunsill 2008/119/KE4, 
kwalunkwe forma ta' akkomodazzjoni 
unika, inkluża ż-żamma ta' għoġġiela 
f'kaxxi individwali għandu jkun ipprojbit 
ħlief għal annimali individwali għal 
perjodu ta' żmien limitat, u sakemm dan 
ikun iġġustifikat għal raġunijiet veterinarji.

_______________ _______________
4 Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/119/KE tat-
18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi 
standards minimi għall-protezzjoni tal-
għoġġiela (ĠU L 10, 15.1.2009, p. 7)

4 Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/119/KE tat-
18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi 
standards minimi għall-protezzjoni tal-
għoġġiela (ĠU L 10, 15.1.2009, p. 7)

Emenda 124

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.1.3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) meta l-għoġġiela jiġu trattati 
individwalment għal raġunijiet 
veterinarji, dawn għandhom jinżammu fi 
spazji b'art solida u jeħtieġ li jingħataw 
tiben biex jistrieħu fuqu. Kull għoġol 
individwali għandu jkun jista' jdur 
faċilment, jistrieħ għat-tul kollu tiegħu 
(bil-kumdità) u jkun jista' jkollu kuntatt 
viżiv ma' għoġġiela oħra. Jekk l-
għoġġiela ma jkunux qed jitrabbew mal-
ommijiet, iż-żamma fi gruppi tal-
għoġġiela żgħar għandu jiġi permess biss 
wara l-età ta' ġimgħa.

Emenda 125

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.1.3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) l-istrutturi ta' akkomodazzjoni kollha 
għandhom jipprovdu aċċess għal żoni fil-
beraħ fejn l-annimali jkunu jistgħu 
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jiċċaqalqu.

Emenda 126

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – –punt 2.2.2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-annimali ekwini għandu jkollhom 
aċċess għall-mergħa kull meta jippermettu 
l-kundizzjonijiet;

(a) l-annimali ekwini għandu jkollhom 
aċċess għall-mergħa kull meta jippermettu 
l-kundizzjonijiet. Fi kwalunkwe ħin ieħor, 
iż-żwiemel għandu jkollhom aċċess għall-
għalf oħxon;

Emenda 127

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.2.2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) f'każijiet fejn l-annimali ekwini 
jkollhom aċċess għal mergħat matul il-
perjodu tar-ragħa u meta s-sistema ta' 
kenn matul ix-xitwa tagħti l-libertà tal-
moviment lill-annimali, l-obbligu li 
jingħataw spazji fil-miftuħ matul ix-xhur 
tax-xitwa jista' jitneħħa;

imħassar

Emenda 128

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.2.2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) minbarra waqt il-perjodu ta’ kull sena 
meta l-annimali jkunu fi transumanza 
msemmija fil-punt 1.4.2.2., mill-inqas 90 
% tal-għalf għandu jiġi mill-azjenda 
agrikola stess jew f’każ li dan ma jkunx 
jista’ jsir, dan għandu jkun prodott 
b’kooperazzjoni ma’ rziezet organiċi 

(c) minbarra waqt il-perjodu ta’ kull sena 
meta l-annimali jkunu fi transumanza 
msemmija fil-punt 1.4.2.2., mill-inqas 60 
% tal-għalf għandu jiġi mill-azjenda 
agrikola stess jew fejn dan ma jkunx jista’ 
jsir, dan għandu jkun prodott 
b’kooperazzjoni ma’ rziezet organiċi 
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oħrajn fl-istess reġjun; oħrajn fl-istess reġjun;

Emenda 129

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.2.2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-sistemi tat-trobbija għall-annimali 
ekwini għandhom ikunu bbażati fuq l-użu 
massimu ta' mergħat biex fihom jimirħu l-
annimali skont id-disponibbiltà tal-mergħat 
f'perjodi differenti tas-sena. Mill-inqas 60 
% tal-materja niexfa fir-razzjonijiet tal-
annimali ekwini għandha tikkonsisti minn 
fibra, għalf frisk jew imnixxef, jew għalf 
mill-ħaxix;

(d) is-sistemi tat-trobbija għall-annimali 
ekwini għandhom ikunu bbażati fuq l-użu 
massimu ta' mergħat biex fihom jimirħu l-
annimali skont id-disponibbiltà tal-mergħat 
f'perjodi differenti tas-sena. Fejn 
perċentwali ogħla ta' għalf oħxon ma 
jkunx possibbli, għandha tapplika r-
regola minima li ġejja, filwaqt li jiġu 
rispettati r-rekwiżiti ta' nutrizzjoni, saħħa 
u benessri għar-razez ikkonċernati: mill-
inqas 60 % tal-materja niexfa fir-
razzjonijiet tal-annimali ekwini għandha 
tikkonsisti minn fibra, għalf frisk jew 
imnixxef, jew għalf mill-ħaxix;

Emenda 130

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.2.3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-akkomodazzjoni tal-annimali ekwini 
għandu jkollha art lixxa imma mhux li 
tiżloq. Mill-inqas nofs l-erja tal-wiċċ tal-
akkomodazzjoni ta' ġewwa kif speċifikat 
fit-tabella dwar l-erjas tal-wiċċ minimi 
għall-annimali ekwini, irid ikun, kif 
stipulat fil-punt 2.2.4., sħiħ u mhux forma 
ta' pjanċi fi strixxi jew gradilja;

(a) l-akkomodazzjoni tal-annimali ekwini 
għandu jkollha art lixxa imma mhux li 
tiżloq. L-erja tal-wiċċ tal-akkomodazzjoni 
ta' ġewwa, kollha kemm hi, kif speċifikat 
fit-tabella dwar l-erjas tal-wiċċ minimi 
għall-annimali ekwini, għandha tkun, kif 
stipulat fil-punt 2.2.4., sħiħa, jiġifieri 
mhux forma ta' pjanċi fi strixxi jew 
gradilja;
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Emenda 131

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.3.2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-inqas 60 % tal-għalf għandu jkun 
mill-azjenda agrikola stess jew, jekk dan 
ma jkunx possibbli, irid ikun prodott fl-
istess reġjun b'kooperazzjoni ma' rziezet 
jew operaturi tal-għalf organiċi oħrajn;

(a) mill-inqas 20 % tal-għalf għandu jkun 
mill-azjenda agrikola stess jew, fejn dan 
ma jkunx possibbli, għandu jkun prodott 
fl-istess reġjun b'kooperazzjoni ma' rziezet 
jew operaturi tal-għalf organiċi oħrajn;

Emenda 132

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.3.2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ilma nadif u frisk għandu dejjem 
ikun disponibbli fi kwantitajiet suffiċjenti.

Emenda 133

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.3.3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-akkomodazzjoni tal-annimali suwini 
għandu jkollha art lixxa imma mhux li 
tiżloq. Mill-inqas nofs l-erja tal-wiċċ tal-
akkomodazzjoni ta' ġewwa għall-annimali 
suwini, irid ikun, kif stipulat fil-punt 
2.3.4., sħiħ u mhux forma ta' pjanċi fi 
strixxi jew gradilja;

(a) l-akkomodazzjoni tal-annimali suwini 
għandu jkollha art lixxa imma mhux li 
tiżloq. L-erja tal-wiċċ/tal-art kollha tal-
akkomodazzjoni ta' ġewwa għall-annimali 
suwini, trid tkun, kif stipulat fil-punt 
2.3.4., sħiħa, jiġifieri mhux forma ta' 
pjanċi fi strixxi jew gradilja;
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Emenda 134

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.3.3 – punt ba (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu dejjem ikun hemm sodda tat-
tiben kbira biżżejjed sabiex jiġi żgurat li l-
ħnieżer kollha li jinsabu f'maqjel ikunu 
jistgħu jimteddu fl-istess ħin fl-ikbar 
spazju possibbli;

Emenda 135

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.3.3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-qżieqeż nisa għandhom jinżammu fi 
gruppi, minbarra fl-aħħar stadji tat-tqala u 
matul il-perijodu tat-treddigħ;

(c) il-qżieqeż nisa għandhom jinżammu fi 
gruppi, minbarra fl-aħħar stadji tat-tqala u 
matul il-perijodu tat-treddigħ, li matulu, il-
qażquża għandha titħalla tiċċaqlaq 
liberament fil-maqjel u għandha tintrabat 
biss għal ħinijet qosra meta jkun 
assolutament meħtieġ. 
Minkejja r-rekwiżiti addizzjonali għat-
tiben, ftit jiem qabel it-tifrigħ tal-qżieqeż, 
il-qżieqeż nisa jeħtieġ li jiġu pprovduti bi 
kwantità suffiċjenti ta' tiben jew materjal 
naturali adattat ieħor li jippermettilhom 
jibnu l-bejtiet.

Emenda 136

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.3.3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) iż-żoni għall-eżerċizzju għandhom 
jippermettu li l-annimali suwini jħammġu 
u jħaffru. Għall-iskopijiet ta' tħaffir jistgħu 
jintużaw sottostrati differenti.

(e) iż-żoni għall-eżerċizzju għandhom 
jippermettu lill-annimali suwini jħammġu 
u jħaffru. Għall-iskopijiet ta' tħaffir jistgħu 
jintużaw sottostrati differenti. L-ambjent 
għandu jkun mgħammar b'materjali tal-
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arrikkiment, għaliex dan jikkontribwixxi 
b'mod pożittiv għat-trattament xieraq tal-
annimali suwini.

Emenda 137

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II– punt 2.3.4 – tabella 2

Test propost mill-Kummissjoni

Spazju fuq ġewwa Spazju fuq barra 

(spazju utli disponibbli għall-annimali) (spazju għall-eżerċizzju, 
minbarra l-mergħa)

Piż ħaj minimu 
(f’kg)

M2/ir-ras M2/ir-ras

Qżieqeż li jkunu qegħdin 
ireddgħu bi ħnienes ta’ 
mhux iktar minn 40 jum

7,5 qażquża 2,5

sa 50 0,8 0,6

sa 85 1,1 0,8

Annimali suwini għat-
tismin

sa 110 1,3 1

Ħnienes ta’ iktar minn 40 
jum u sa 30 kg

0,6 0,4

2,5 qażquża 1,9Annimali suwini li 
qegħdin irabbu 6 qżieqeż irġiel 8,0

Jekk l-imqajjel 
jintużaw għat-
tgħammir naturali: 
10 m2/qażquż

Emenda

Spazju fuq ġewwa Spazju fuq barra 

(spazju utli disponibbli għall-annimali) (spazju għall-eżerċizzju, 
minbarra l-mergħa)

Piż ħaj minimu 
(f’kg)

M2/ir-ras M2/ir-ras

Qżieqeż li jkunu qegħdin 
ireddgħu bi ħnienes ta’ 
mhux iktar minn 40 jum

7,5 qażquża 2,5

Annimali suwini għat- sa 50 0,8 0,6
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sa 85 1,1 0,8tismin

sa 110 1,3 1

'il fuq minn 110 1,5 1,2
Ħnienes ta' iktar minn 40 

jum u sa 30 kg
0,6 0,4

Annimali suwini li 
qegħdin irabbu

2,5 qażquża 1,9

2,5 qażquża 1,9Annimali suwini li 
qegħdin irabbu 6 qżieqeż irġiel 8,0

Jekk l-imqajjel 
jintużaw għat-
tgħammir naturali: 
10 m2/qażquż

Ġustifikazzjoni

Il-kategorija ta' aktar minn 110 kg - spazju fuq ġewwa 1,5; spazju fuq barra 1,2 – diġà 
preżenti fir-Regolament (KE) 889/2008, għandha terġa' lura għal li kienet.

Emenda 138

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.4.2. L-oriġini tal-pollam 2.4.2. L-oriġini tal-pollam

Il-produzzjoni ta' pollam li jikber malajr 
għandhom ikunu pprojbiti.

Il-pollam għandu jew jitrabba sa ċerta età 
minima jew għandu jiġi minn razez li 
jikbru bil-mod magħżulin mill-awtorità 
kompetenti.

Il-pollam għandu jiġi minn razez li jikbru 
bilmod li ta' kuljum jissodisfaw rati ta' 
tkabbir limitati u stabbiliti li huma 
kompatibbli mal-età minima ta' trobbija 
għal kull speċi. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi r-rata ta' tkabbir f'konformità 
mal-Artikolu 11(2). 

Meta l-operatur ma jużax razez ta' pollam li 
jikbru bil-mod, l-età minima għall-qatla 
għandha tkun:

Meta l-operatur ma jużax razez ta' pollam li 
jikbru bil-mod, l-età minima għall-qatla 
għandha tkun:

(a) 81 jum għat-tiġieġ; (a) 81 jum għat-tiġieġ;

(b) 150 jum għall-ħosjien; (b) 150 jum għall-ħosjien;
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(c) 49 jum għall-papri ta' Peking; (c) 49 jum għall-papri ta' Peking;

(d) 70 jum għall-papri Muscovy nisa; (d) 70 jum għall-papri Muscovy nisa;

(e) 84 jum għall-papri Muscovy rġiel; (e) 84 jum għall-papri Muscovy rġiel;

(f) 92 jum għall-papri Mallard; (f) 92 jum għall-papri Mallard;

(g) 94 jum għall-farawni; (g) 94 jum għall-farawni;

(h) 140 jum għad-dundjani rġiel u għall-
wiżż għax-xiwi fil-forn; u

(h) 140 jum għad-dundjani rġiel u għall-
wiżż għax-xiwi fil-forn; u

(i) 100 jum għad-dundjani nisa. (i) 100 jum għad-dundjani nisa.

Emenda 139

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-inqas 60 % tal-għalf għandu jkun 
mill-azjenda agrikola stess jew, jekk dan 
ma jkunx possibbli, irid ikun prodott fl-
istess reġjun b'kooperazzjoni ma' rziezet 
jew operaturi tal-għalf organiċi oħrajn;

(a) mill-inqas 20 % tal-għalf għandu jkun 
mill-azjenda agrikola stess jew, fejn dan 
ma jkunx possibbli, għandu jkun prodott 
fl-istess reġjun b'kooperazzjoni ma' rziezet 
jew operaturi tal-għalf organiċi oħrajn;

Emenda 140

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tjur għandu jkollhom aċċess għal 
spazju fil-miftuħ għal mill-inqas terz minn 
ħajjithom. L-art tal-ispazji barra fil-miftuħ 
għall-pollam għandha fil-parti l-kbira 
tkun mgħottija bil-ħaxix u l-ispazju 
għandu joffri l-protezzjoni u jippermettu li 
l-pollam irid ikun hemm biżżejjed ħwat 
tal-ilma biex il-pollam ikollu aċċess faċli 
biex jixrob;

(c) il-pollam għandu jkollu aċċess għal 
spazju fil-miftuħ, inklużi l-mergħat u/jew 
l-imsaġar għal mill-inqas nofs ħajjithom, u 
b'mod permanenti minn meta jkollu r-rix 
kollu. Iż-żoni fil-miftuħ għall-pollam 
għandhom, fil-biċċa l-kbira tagħhom, 
ikunu mgħottija bil-ħaxix li jikber fuq bażi 
annwali jew perenni u għandhom 
jipprovdu faċilitajiet ta' protezzjoni u 
jippermettu lill-annimali jistaħbew u 
jaġixxu b'mod naturali, u għandhom 
jippermettu wkoll li l-pollam ikollu aċċess 
faċli biex jixrob billi jipprovdu biżżejjed 
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ħwat tal-ilma;

Emenda 141

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta l-pollam jinżamm fuq ġewwa 
minħabba restrizzjonijiet jew obbligi 
imposti abbażi ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
għandu jkollu aċċess permanenti għal 
biżżejjed fibra u materjal addattat biex 
jissodisfa l-ħtiġiet etoloġiċi tiegħu;

(d) meta l-pollam jinżamm fuq ġewwa 
fosthom minħabba restrizzjonijiet jew 
obbligi imposti abbażi ta' leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, għandu jkollu aċċess għal veranda 
(spazju magħluq estern) kif ukoll, b'mod 
permanenti, aċċess għal kwantitajiet 
suffiċjenti ta' għalf oħxon u materjal 
addattat biex jissodisfa l-ħtiġijiet etoloġiċi 
tiegħu;

Emenda 142

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.4 – punt e – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) gallinari mibnija fuq sistema ta' 
sulari ma għandux ikollhom iktar minn 
tliet sulari ta' arja li jużaw l-għasafar, dan 
jinkludi s-sular ta' isfel. Ma għandux 
ikun hemm aktar minn metru wieħed bejn 
is-sulari jew bejn iż-żoni intermedji, 
bħalma huma ż-żoni fejn ikun hemm il-
bejtiet.  Is-sulari ta' fuq għandu jkollhom 
il-possibbiltà li jkollhom sistemi 
awtomatiċi li jneħħu l-ħmieġ tal-
għasafar;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-gallinari mibnija fuq sistema ta’ sulari mhumiex konformi mal-istandards tal-agrikoltura 
organika u għandhom jiġu projbiti.
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Emenda 143

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.4 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-gallinari għandhom jiġu żvujtati mill-
għasafar bejn kull lott ta' pollam imrobbi. 
L-istrutturi u l-armar għandhom jitnaddfu u 
jkunu diżinfettati matul dan iż-żmien. 
Barra minn hekk, meta t-trobbija ta' kull 
lott ta' pollam tkun lesta, il-passaġġi 
għandhom jitħallew vojta għal perjodu li t-
tul tiegħu jiġi stabbilit mill-Istati Membri, 
biex terġa' tikber il-veġetazzjoni. Dawn ir-
rekwiżiti ma għandhomx japplikaw meta t-
tjur ma jitkabbrux f'lottijiet, ma jinżammux 
f'passaġġi u huma liberi li jiġru fejn iridu 
matul il-jum.

(g) il-gallinari għandhom jiġu żvujtati mill-
għasafar bejn kull lott ta' pollam imrobbi. 
L-istrutturi u l-armar għandhom jitnaddfu u 
jkunu diżinfettati matul dan iż-żmien. 
Barra minn hekk, meta t-trobbija ta' kull 
lott ta' pollam tkun lesta, il-passaġġi 
għandhom jitħallew vojta għal perjodu li t-
tul tiegħu jiġi stabbilit mill-Istati Membri, 
biex terġa' tikber il-veġetazzjoni. Dawn ir-
rekwiżiti ma għandhomx japplikaw meta t-
tjur ma jitkabbrux f'lottijiet, ma jinżammux 
f'passaġġi u huma liberi li jiġru fejn iridu 
matul il-jum. Il-pollam jista' jinżamm fi 
spazji miftuħa li jkunu, minn tal-anqas 
50 %, mgħottija b'ħaxix li jikber fuq bażi 
annwali jew perenni. Għandha tiġi 
permessa taħlita ta' siġar u spazji 
miftuħa.

Emenda 144

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.5 – tabella 2

Test propost mill-Kummissjoni

Għasafar għat-
tnissil/ġenituri

Ġidd ta' età żgħra Għasafar għat-tismin Ħasjien Qrejjaq

Età Għasafar li qegħdin 
irabbu  

Tiġieġ li 
għadhom 
ma bdewx 
ibidu ta’ 0-
8 ġimgħat

Tiġieġ li 
għadhom 
ma bdewx 
ibidu ta’ 9-
18 ġimgħat

Ġwież 
żgħir 0-21 
jum

Ġwież kbir 
22 - 81 
jum

22 -150 
jum

Tiġieġ li 
jbidu 
minn 19-
il ġimgħa

Ir-rata ta’ 
stokkjar fil-
gallinari (l-
għadd ta’ 
għasafar 
għal kull 
metru 
kwadru ta’ 
erja 

6 għasafar 24 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m²

15 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m²

20 
għasafar 
b’massim
u ta’ 21 kg 
piż ħaj/m²

10 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 21 kg 
piż ħaj/m²

10 
għasafar 
b’massi
mu ta’ 
21 kg 
piż 
ħaj/m²

6 
għasafar
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utilizzata) 
għall-
gallinari 
fissi u 
mobbli

Spazju fuq 
il-
passiġġiera 
(cm)

18

Limiti 
addizzjonali 
għal kull 
metru 
kwadru ta' 
erja tal-art 
f'sistemi 
b'għadd ta' 
sulari 
(jinkludi l-
veranda 
jekk din 
tkun 
aċċessibbli 
lejl u nhar) 
9 għasafar 

9 36 għasfur 
mingħajr l-
erja tal-
veranda 

22 għasafar Mhux applikabbli normalment 9 
għasafar

Il-limiti tad-
daqs tal-
qatgħa

3,000 inkluż l-irġiel 10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Ir-rati tal-
istokkjar ta’ 
spazji barra 
(m2/kull 
għasfur), 
sakemm ma 
jinqabiżx il-
limitu ta’ 
170 kg ta’ 
N/ettaru/sen
a

4 1 4 1 4 4 4

* rediviżibbli biex jipproduċu 3x3000 jew 2x4800 lott 

Emenda

Għasafar għat-
tnissil/ġenituri

Ġidd ta' età żgħra Għasafar għat-tismin Ħasjien Qrejjaq

Età Għasafar li qegħdin 
irabbu 

Tiġieġ li 
għadhom 
ma bdewx 
ibidu ta’ 0-
8 ġimgħat

Tiġieġ li 
għadhom 
ma bdewx 
ibidu ta’ 9-
18 ġimgħat

Ġwież 
żgħir 0-21 
jum

Ġwież kbir 
22 - 81 
jum

22 -150 
jum

Tiġieġ li 
jbidu 
minn 19-
il ġimgħa

Ir-rata ta’ 
stokkjar fil-
gallinari (l-
għadd ta’ 

6 għasafar massimu 
ta’ 
14kg/piż 
ħaj/m²

massimu 
ta’ 
14kg/piż 
ħaj/m²

20 
għasafar 
b’massim
u ta’ 21 kg 

10 
għasafar 
b’massimu 
ta’ 21 kg 

10 
għasafar 
b’massi
mu ta’ 

6 
għasafar
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għasafar 
għal kull 
metru 
kwadru ta’ 
erja 
utilizzata) 
għall-
gallinari 
fissi u 
mobbli

piż ħaj/m² piż ħaj/m² 21 kg 
piż 
ħaj/m²

Spazju fuq 
il-
passiġġiera 
(cm)

18

Limiti 
addizzjonali 
għal kull 
metru 
kwadru ta' 
erja tal-art 
f'sistemi 
b'għadd ta' 
sulari 
(jinkludi l-
veranda 
jekk din 
tkun 
aċċessibbli 
lejl u nhar)  

9 għasafar 36 għasfur 
mingħajr l-
erja tal-
veranda 

22 għasafar Mhux applikabbli normalment 9 
għasafar

'Unità tal- 
produzzjoni'

3,000 inkluż l-irġiel 10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Ir-rati tal-
istokkjar ta’ 
spazji barra 
(m2/kull 
għasfur), 
sakemm ma 
jinqabiżx il-
limitu ta’ 
170 kg ta’ 
N/ettaru/sen
a

4 1 4 1 4 4 4

rediviżibbli biex jipproduċu 3x3000 jew 2x4800 lott 

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir riferiment għall-"unità tal-produzzjoni", peress li dan iservi sabiex ikun evitat ir-
riskju li unità tal-produzzjoni tiġi diviża f'aktar qatgħat li jippermettu trobbija industrijali li 
tidher mhux kompatibbli mal-prinċipji tat-trobbija tal-annimali b'metodi organiċi.  
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Emenda 145

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tjur għandu jkollhom aċċess għal 
spazju fil-miftuħ għal mill-inqas terz minn 
ħajjithom. B'mod partikolari, għandu 
jkollhom aċċess kontinwu matul il-ġurnata 
minn kemm jista' jkun kmieni f'ħajjithom, 
meta jippermettu l-kundizzjonijiet 
fiżjoloġiċi u fiżiċi, minbarra f'każ ta' 
restrizzjonijiet temporanji imposti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

(a) it-tjur għandu jkollhom aċċess għal 
spazju fil-miftuħ, inklużi l-mergħat u/jew 
l-imsaġar, għal mill-inqas nofs ħajjithom. 
B'mod partikolari, għandu jkollhom aċċess 
kontinwu matul il-ġurnata minn kemm 
jista' jkun kmieni f'ħajjithom, meta 
jippermettu l-kundizzjonijiet fiżjoloġiċi u 
fiżiċi, minbarra f'każ ta' restrizzjonijiet 
temporanji imposti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni;

Emenda 146

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ispazji fil-miftuħ għall-pollam 
għandhom fil-parti l-kbira tagħhom ikunu 
mgħottija bil-ħxejjex ta' firxa kbira ta' 
pjanti u jkollhom faċilitajiet ta' kenn u 
jippermettu li l-pollam ikollu aċċess faċli 
għal għadd adegwat ta' ħwat minn fejn 
jistgħu jixorbu. Il-ħxejjex fl-ispazju ta' 
barra jridu jinħasdu u jitneħħew b'mod 
regolari biex jitnaqqas il-potenzjal li 
jinġemgħu eċċessi ta' nutrijenti. L-ispazji 
ta' barra ma għandhomx ikunu ikbar minn 
raġġ ta' 150 m mill-iktar toqba qrib fil-
gallinar. Madankollu tkun permessa 
estensjoni sa massimu ta' 350 m mill-iktar 
toqba qrib fil-gallinar sakemm ikun hemm 
għadd biżżejjed ta' strutturi tal-kenn u ħwat 
tal-ilma mqassmin b'mod ugwali madwar l-
ispazju kollu, b'mill-inqas erba' strutturi 
tal-kenn għal kull ettaru;

(b) l-ispazji fil-miftuħ għall-pollam 
għandhom fil-parti l-kbira tagħhom ikunu 
mgħottija bil-ħxejjex ta' firxa kbira ta' 
pjanti, għandu jkollhom faċilitajiet ta' kenn 
u għandhom jippermettu li l-pollam ikollu 
aċċess faċli għal għadd adegwat ta' ħwat 
minn fejn jistgħu jixorbu. Il-faċilitajiet ta' 
protezzjoni wkoll għandhom jiġu 
pprovduti f'numru xieraq, biex b'hekk l-
annimali jkunu jistgħu jsibu kenn u 
jistaħbew. Il-ħxejjex fl-ispazju ta' barra 
jridu jinħasdu u jitneħħew b'mod regolari 
biex jitnaqqas il-potenzjal li jinġemgħu 
eċċessi ta' nutrijenti. L-ispazji ta' barra ma 
għandhomx ikunu ikbar minn raġġ ta' 150 
m mill-iktar toqba qrib fil-gallinar. 
Madankollu għandha tkun permessa 
estensjoni sa massimu ta' 350 m mill-iktar 
toqba qrib fil-gallinar sakemm ikun hemm 
għadd biżżejjed ta' strutturi tal-kenn u ħwat 
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tal-ilma mqassmin b'mod ugwali madwar l-
ispazju kollu, b'mill-inqas erba' strutturi 
tal-kenn għal kull ettaru;

Emenda 147

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.4.7. It-trattament xieraq tal-annimali 2.4.7. It-trattament xieraq tal-annimali

It-tnittif tar-rix mill-għasafar meta dawn 
ikunu għadhom ħajjin huwa pprojbit.

It-tmigħ sfurzat u t-tnittif tar-rix mill-
għasafar meta dawn ikunu għadhom ħajjin 
huma prattiki pprojbiti.

Emenda 148

Proposta għal regolament
Anness II – Parti II – punt 2.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.4a. Il-produzzjoni tal-fniek
L-erbivori kollha, inklużi l-fniek, għandu 
jkollhom aċċess għall-mergħat, kull meta 
l-kundizzjonijiet tat-temp u l-istat tal-art 
jippermettu. Kull meta l-kundizzjonijiet 
tat-temp u l-istat tal-art ma jippermettux l-
aċċess għall-mergħat, il-fniek għandu 
jkollhom aċċess permanenti għal żoni fil-
miftuħ, ħlief meta jiġu imposti 
restrizzjonijiet u obbligi temporanji 
b'rabta mal-protezzjoni tas-saħħa tal-
bnedmin u tal-annimali abbażi tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Il-fniek għandu 
jkollhom, f'kull waqt, spazju biżżejjed biex 
jilħqu t-tul sħiħ tagħhom meta jkunu 
bilwieqfa fuq saqajhom ta' wara, u jkunu 
jistgħu jġibu ruħhom b'mod naturali, 
bħal joqomsu u jaqbżu mingħajr ma 
jolqtu s-saqaf tal-kompartiment. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta regoli dettaljati f'konformità 
mal-Artikolu 11(2) dwar il-produzzjoni 
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tal-fniek.

Emenda 149

Proposta għal regolament
Anness II – Parti III – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli tal-produzzjoni għall-alka u l-
annimali tal-akkwakultura

Ir-regoli tal-produzzjoni għall-alga u l-
annimali tal-akkwakultura.

Emenda 150

Proposta għal regolament
Anness II – Parti III – punt 4.1.3.3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Astażantin li jkun ġej l-aktar minn 
sorsi organiċi, bħal mill-qxur tal-
krustaċej organiċi, jista' jintuża fil-
porzjon tal-għalf tas-salamun u tat-troti 
fil-limitu tal-ħtiġijiet fiżjoloġiċi tagħhom. 
Jekk ma jkunux disponibbli s-sorsi 
organiċi, jistgħu jintużaw sorsi naturali 
tal-astażantin (bħall-ħmira tat-tip 
‘Phaffia’).

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinqdew il-bżonnijiet fiżjoloġiċi l-aktar tal-annimali tal-akkwakultura karnivori, 
għandu jiġi permess astażantin derivat naturalment taħt kundizzjonijiet speċifiċi. Ir-
regolament eżistenti dwar dan il-qasam għandu jiġi integrat.

Emenda 151

Proposta għal regolament
Anness II – Parti III – punt 4.1.4.2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-użu tat-trattamenti allopatiċi huwa 
limitat għal żewġ korsijiet ta’ trattament 
fis-sena, ħlief għat-tilqim u għall-iskemi 

(d) l-użu tat-trattamenti allopatiċi huwa 
limitat għal żewġ korsijiet ta’ trattament 
fis-sena, ħlief għat-tilqim, it-trattamenti 
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obbligatorji ta’ qerda. Madanakollu, fil-
każijiet ta’ ċiklu ta’ produzzjoni ta’ inqas 
minn sena, japplika limitu ta’ trattament 
allopatiku wieħed. Jekk jinqabżu l-limiti 
msemmija għat-trattamenti allopatiċi, l-
annimali tal-akkwakultura kkonċernati ma 
jistgħux jinbiegħu bħala prodotti organiċi;

kontra l-parassiti u l-iskemi obbligatorji 
ta’ qerda. Madanakollu, fil-każ ta’ ċiklu ta’ 
produzzjoni ta’ inqas minn sena, għandu 
japplika limitu ta’ trattament allopatiku 
wieħed. Jekk jinqabżu l-limiti msemmija 
għat-trattamenti allopatiċi, l-annimali tal-
akkwakultura kkonċernati ma jistgħux 
jinbiegħu bħala prodotti organiċi;

Ġustifikazzjoni

Il-parassiti spiss huma trattati bi prodotti klassifikati bħala trattamenti allopatiċi. Għal din 
ir-raġuni, u sabiex tiġi żgurata l-koerenza mal-punt 4.1.4.2.(e), hija meħtieġa eżenzjoni fil-
punt 4.1.4.2.(d).

Emenda 152

Proposta għal regolament
Anness II – Part III – punt 4.1.5.-1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1.5.-1. L-akkwakultura organika 
għandha tkun limitata għal speċijiet 
tajbin biex jinżammu fl-akkwakultura u li 
dwarhom jeżisti għarfien suffiċjenti 
sabiex jiġu definiti l-istandards tal-ispeċi 
u tiġi żgurata l-applikazzjoni tagħhom. 
Fi kwalunkwe każ, għandhom jintużaw 
biss l-aktar speċijiet u razez adatti. Il-
biedja ta' speċijiet ta' ħut solitarji u 
predatorji, li għalihom ma jistgħux jiġu 
ssodisfati r-rekwiżiti ta' solitudni u kaċċa 
fil-magħluq, għandha tiġi pprojbita.

Emenda 153

Proposta għal regolament
Anness II – Parti III – punt 4.1.6.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1.6.1. Il-persunal kollu li jieħu ħsieb l-
annimali tal-akkwakultura għandu jkollu l-
għarfien u l-kapaċitajiet bażiċi meħtieġa 
fir-rigward tas-saħħa u l-ħtiġijiet ta' 

4.1.6.1. Il-persunal kollu li jieħu ħsieb l-
annimali tal-akkwakultura għandu jkollu l-
għarfien u l-kapaċitajiet meħtieġa fir-
rigward tas-saħħa u l-ħtiġijiet ta' trattament 
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trattament xieraq tal-annimali xieraq tal-annimali.

Emenda 154

Proposta għal regolament
Anness II – Parti III – punt 4.1.6.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1.6.6. It-trasportazzjoni tal-annimali tal-
akkwakultura għandu b'mod attiv jinżamm 
għall-minimu kemm jista' jkun.

4.1.6.6. It-trasportazzjoni tal-annimali tal-
akkwakultura għandu b'mod attiv jinżamm 
għall-minimu kemm jista' jkun u għandu 
jiġi żgurat li t-tul ma jaqbiżx is-sitt sigħat, 
b'xi eċċezzjonijiet meta wieħed iqis il-
kundizzjonijiet ġeografiċi fir-reġjuni 
ultraperiferiċi, in-netwerks stradali skarsi, 
il-postijiet imbiegħda jew l-għażla ta' 
vjaġġ itwal ta' ċerti speċijiet ta' annimali 
kkonfermati permezz tar-riżultati tar-
riċerka xjentifika, dment li jiġu osservati 
r-regoli dwar it-trattament xieraq tal-
annimali.

Emenda 155

Proposta għal regolament
Anness II – Parti III – punt 4.1.6.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1.6.7. Għandha tinżamm għall-minimu 
kull tbatija tul il-ħajja kollha tal-annimal, 
anki fil-ħin tal-qatla.

4.1.6.7. Għandha tiġi evitata kwalunkwe 
tbatija tul il-ħajja tal-annimal, anki fil-ħin 
tat-trasport u t-tbiċċir.

Emenda 156

Proposta għal regolament
Anness II – Parti III – punt 4.1.6.8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1.6.8. It-tekniki tal-qatla għandhom jitilfu 
lill-ħut minn sensihom u jneħħulhom il-ħila 
li jħossu l-uġigħ mill-ewwel. It-tqandil tal-
annimali qabel il-qatla għandu jsir b'mod li 
jevita li jweġġagħhom u kemm jista' jkun 

4.1.6.8. It-tekniki tal-qatla għandhom jitilfu 
lill-ħut minn sensihom u jneħħulhom il-ħila 
li jħossu l-uġigħ mill-ewwel. It-tqandil tal-
annimali qabel il-qatla għandu jsir b'mod li 
jevita li jweġġagħhom u kemm jista' jkun 
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ma jikkawżalhomx stress u tbatija. 
Għandhom jitqiesu d-differenzi fid-daqs 
tal-qbid, fl-ispeċijiet, u fis-siti tal-
produzzjoni meta jkunu qed jiġu 
kkunsidrati l-aqwa metodi għall-qatla.

ma jikkawżalhomx stress u tbatija. 
Għandhom jitqiesu d-differenzi fid-daqs 
tal-qbid, fl-ispeċijiet, u fis-siti tal-
produzzjoni meta jkunu qed jiġu 
kkunsidrati l-aqwa metodi għall-qatla. It-
tbiċċir tal-ħut permezz tal-iżvinar u l-
esponiment għad-dijossidu tal-karbonju 
għandu jkun ipprojbit. Il-krustaċji 
għandhom jinqatlu biss permezz ta' 
metodi li jużaw tagħmir elettriku ta' 
stordament/qtil.

Emenda 157

Proposta għal regolament
Anness II – Parti III – punt 4.1.6.8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1.6.8a. Il-bejgħ ta' ħut organiku ħaj 
għandu jkun ipprojbit.

Emenda 158

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt 2.2.4 – punt b – punt iii – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-alki, fosthom l-alka tal-baħar; – l-alki, fosthom l-alka tal-baħar u l-
Litotamn;

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kontenut għoli tal-kalċju tagħha, l-alka Litotamn hija diġà użata fi Franza u l-
Islanda fil-produzzjoni ta' xorb tal-ħalib organiku abbażi tal-pjanti, mingħajr mhuma 
neċessarji additivi oħrajn. Dan għandu jkun possibbli wkoll fil-livell tal-UE. 
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