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EMENDI 001-141 
mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapport
Paolo De Castro A8-0309/2018
Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-
provvista tal-ikel

Proposta għal direttiva (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-2010, il-Forum ta' Livell Għoli 
dwar it-Titjib tal-Funzjonament tal-
Katina tal-Provvista tal-Ikel approva sett 
ta' prinċipji ta' prattika tajba 
f'relazzjonijiet vertikali fil-katina tal-
provvista alimentari miftiehma minn 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
maġġoranza tal-operaturi fil-katina tal-
provvista tal-ikel. Dawn il-prinċipji saru l-
bażi tal-Inizjattiva tal-Katina tal-Provvista 
li tnediet fl-2013.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)



PE635.377/ 2

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fl-2011, l-OECD adottat il-Linji 
Gwida aġġornati għall-Intrapriżi 
Multinazzjonali dwar Imġiba 
Responsabbli tan-Negozju, li 
jirrappreżentaw l-aktar sett komprensiv 
eżistenti ta' rakkomandazzjonijiet 
promossi mill-gvernijiet u li jkopru l-
oqsma kollha ewlenin tal-etika tan-
negozju.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Operaturi differenti huma attivi fil-
katina tal-provvista tal-ikel fl-istadji tal-
produzzjoni, l-ipproċessar, il-
kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni u 
l-bejgħ bl-imnut ta' prodotti tal-ikel. Il-
katina hija definittivament l-aktar kanal 
importanti għat-twassil tal-prodotti tal-ikel 
mill-"farm sal-furketta". Dawk l-operaturi 
jinnegozjaw prodotti tal-ikel, jiġifieri 
prodotti agrikoli primarji, inklużi prodotti 
tas-sajd u l-akkwakultura, kif elenkati fl-
Anness I tat-Trattat għall-użu bħala ikel, u 
prodotti oħra tal-ikel mhux elenkati f'dak l-
Anness iżda pproċessati minn prodotti 
agrikoli għall-użu bħala ikel.

(3) Operaturi differenti huma attivi fil-
katina tal-provvista agrikola u tal-ikel fl-
istadji tal-produzzjoni, l-ipproċessar, l-
importazzjoni, l-esportazzjoni, il-
kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni, il-
bejgħ bl-imnut u l-bejgħ lill-konsumaturi 
finali ta' prodotti agrikoli u tal-ikel. Il-
katina hija definittivament l-aktar kanal 
importanti għat-twassil tal-prodotti. Dawk 
l-operaturi jinnegozjaw prodotti agrikoli u 
tal-ikel, jiġifieri prodotti agrikoli primarji, 
inklużi prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, 
kif elenkati fl-Anness I tat-Trattat għall-
użu bħala ikel, prodotti oħra tal-ikel mhux 
elenkati f'dak l-Anness iżda pproċessati 
minn prodotti agrikoli għall-użu bħala 
prodotti agrikoli u tal-ikel. 
(Il-bidla minn "katina tal-provvista tal-
ikel" għal "katina tal-provvista agrikola u 
tal-ikel" tapplika għat-test kollu. l-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 5



PE635.377/ 3

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-għadd u d-daqs tal-operaturi jvarja 
matul l-istadji differenti tal-katina tal-
provvista tal-ikel. Id-differenzi fis-saħħa 
tan-negozjar jirrigwardaw il-livelli 
differenti ta' konċentrazzjoni tal-operaturi u 
jistgħu jippermettu l-eżerċizzju inġust tas-
saħħa tan-negozjar billi jintużaw prattiki 
kummerċjali inġusti. Il-prattiki 
kummerċjali inġusti huma b'mod 
partikolari ta' ħsara għall-operaturi żgħar u 
medji fil-katina tal-provvista tal-ikel. Il-
produtturi agrikoli, li jfornu l-prodotti 
agrikoli primarji, huma fil-biċċa l-kbira ta' 
daqs żgħir u medju.

(5) L-għadd u d-daqs tal-operaturi jvarja 
matul l-istadji differenti tal-katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel. Id-differenzi 
fis-saħħa tan-negozjar jirrigwardaw il-
livelli differenti ta' konċentrazzjoni tal-
operaturi u jistgħu jippermettu l-eżerċizzju 
inġust tas-saħħa tan-negozjar billi jintużaw 
prattiki kummerċjali inġusti. Il-prattiki 
kummerċjali inġusti huma saħansitra ta' 
ħsara għall-operaturi żgħar u medji fil-
katina tal-provvista agrikola u tal-ikel 
kemm ġewwa l-Unjoni kif ukoll barra 
minnha. Il-produtturi agrikoli, li jfornu l-
prodotti agrikoli primarji, spiss huma ta' 
daqs żgħir u medju, iżda l-fornituri kollha, 
irrispettivament mid-daqs, huma 
suxxettibbli għal prattiki kummerċjali 
inġusti.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Irrispettivament mid-daqs tal-
operaturi, differenzi fis-saħħa tan-
negozjar jikkorrispondu mad-dipendenza, 
partikolarment id-dipendenza ekonomika, 
tal-fornitur fuq ix-xerrej.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li jiġi introdott standard 
minimu ta' protezzjoni tal-Unjoni kontra 
ċerti prattiki kummerċjali manifestament 
inġusti sabiex titnaqqas l-okkorrenza ta' 
dawn il-prattiki u sabiex jiġi żgurat livell 
ġust ta' għajxien għall-produtturi agrikoli. 

(7) Jenħtieġ li jiġi introdott standard 
minimu ta' protezzjoni tal-Unjoni kontra 
ċerti prattiki kummerċjali manifestament 
inġusti sabiex titnaqqas l-okkorrenza ta' 
dawn il-prattiki u sabiex jiġi żgurat livell 
ġust ta' għajxien għall-produtturi agrikoli. 
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Jenħtieġ li jibbenefika lill-prodotturi kollha 
tal-agrikoltura jew kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika li tforni l-prodotti tal-
ikel, inkluż organizzazzjonijiet tal-
produtturi u assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-prodotturi, sakemm 
dawk il-persuni kollha jissodisfaw id-
definizzjoni ta' impriżi mikro, żgħar u 
medji kif stabbilit fl-Anness tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE12. Dawk il-fornituri mikro, 
żgħar u medji huma partikolarment 
vulnerabbli għall-prattiki kummerċjali 
inġusti u l-anqas kapaċi li jirreżistuhom 
mingħajr effetti negattivi fuq il-vijabbiltà 
ekonomika tagħhom. Billi l-pressjoni 
finanzjarja fuq l-intrapriżi żgħar u medji 
kkawżata minn prattiki kummerċjali 
inġusti ħafna drabi tgħaddi mill-katina u 
tilħaq il-produtturi agrikoli, ir-regoli dwar 
il-prattiki kummerċjali inġusti jenħtieġ li 
jipproteġu wkoll lill-fornituri intermedjarji 
żgħar u medji fl-istadji downstream tal-
produzzjoni primarja. Il-protezzjoni tal-
fornituri intermedjarji jenħtieġ li tevita 
wkoll il-konsegwenzi mhux intenzjonati 
(b'mod partikolari f'termini ta' żieda 
eċċessiva fil-prezzijiet) ta' devjazzjoni tal-
kummerċ mill-produtturi agrikoli u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom, li jipproduċu 
prodotti pproċessati, għal fornituri mhux 
protetti.

Jenħtieġ li dan jibbenefika lill-prodotturi 
kollha tal-agrikoltura jew kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika li tforni 
prodotti agrikoli u tal-ikel, inkluż 
organizzazzjonijiet tal-produtturi, 
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet u 
kooperattivi tal-produtturi. Billi l-
pressjoni finanzjarja kkawżata minn 
prattiki kummerċjali inġusti ħafna drabi 
tgħaddi mill-katina u tilħaq il-produtturi 
agrikoli, u għaldaqstant ir-regoli dwar il-
prattiki kummerċjali inġusti jenħtieġ li 
jipproteġu wkoll lill-fornituri intermedjarji 
fl-istadji downstream tal-produzzjoni 
primarja. Il-protezzjoni tal-fornituri 
intermedjarji jenħtieġ li tevita wkoll il-
konsegwenzi mhux intenzjonati (b'mod 
partikolari f'termini ta' żieda eċċessiva fil-
prezzijiet) ta' devjazzjoni tal-kummerċ 
mill-produtturi agrikoli u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom, li jipproduċu 
prodotti pproċessati.

_________________
12 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Peress li l-post ta' stabbiliment ta' 
xerrej mhuwiex dejjem l-istess post fejn il-
prodotti agrikoli u tal-ikel jiġu konsenjati 
u mqiegħda fis-suq, ir-regoli rilevanti 
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jenħtieġ li japplikaw għax-xerrejja kollha, 
indipendentement mill-post ta' 
stabbiliment tagħhom, meta l-prodotti li 
jixtru huma intenzjonati għall-katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel tal-Unjoni. 
Sabiex jissaħħu l-implimentazzjoni u l-
infurzar ta' din id-Direttiva minn 
operaturi stabbiliti barra l-Unjoni, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tinkludi klawsoli 
speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali 
bilaterali tal-Unjoni ma' pajjiżi terzi.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tinkludi fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dawk l-operaturi 
li, għalkemm stabbiliti barra l-UE, jixtru u jbigħu prodotti fis-suq tal-UE, u li jiġi evitat li 
xerrej ikun jista' jaħrab mid-dispożizzjonijiet sempliċement billi jċaqlaq il-post ta' 
stabbiliment tiegħu barra mill-UE.

Din l-emenda għandha l-għan li tinkludi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva dawk l-
operaturi li, għalkemm stabbiliti barra mill-UE, jixtru u jbigħu prodotti fis-suq tal-UE. Sabiex 
jissaħħu l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni qed tintalab tinkludi klawsoli speċifiċi fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali tal-
UE ma' pajjiżi terzi.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Jenħtieġ li s-servizzi anċillari 
marbutin mal-ipproċessar u d-
distribuzzjoni fil-katina tal-provvista 
agrikola u tal-ikel jiġu inklużi fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Servizzi 
bħat-trasport, id-diżinfezzjoni jew il-
fatturazzjoni jenħtieġ li ma jitqisux bħala 
anċillari għall-bejgħ ta' prodotti agrikoli 
u tal-ikel u għalhekk jenħtieġ li ma 
jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-fornituri stabbiliti barra mill-
Unjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbażaw 
fuq l-istandard minimu tal-Unjoni meta 
jbigħu prodotti tal-ikel lil xerrejja stabbiliti 
fl-Unjoni sabiex jevitaw l-effetti distorsivi 
mhux intenzjonati li jirriżultaw mill-
protezzjoni tal-fornituri fl-Unjoni.

(8) Il-fornituri stabbiliti barra mill-
Unjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbażaw 
fuq l-istandard minimu tal-Unjoni meta 
jbigħu prodotti agrikoli u tal-ikel lil 
xerrejja sabiex jiġu evitati l-effetti 
distorsivi mhux intenzjonati li jirriżultaw 
mill-protezzjoni tal-fornituri fl-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Is-sehem dejjem jonqos ta' dħul li jasal għand il-produtturi tal-ikel fuq skala żgħira u l-
ħaddiema f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-kundizzjonijiet tax-xogħol li jiffaċċjaw bħala 
konsegwenza tal-prattiki kummerċjali inġusti jimminaw il-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni u l-
għanijiet tagħha taħt l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-iżbilanċ tas-setgħat fil-katina tal-
provvista u l-prattiki kummerċjali inġusti 
ta' supermarkets għandhom konsegwenzi 
serji, peress li dawn jiġġeneraw u 
jamplifikaw impatti soċjali u ambjentali 
sinifikanti fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi 
produtturi ta' prodotti agrikoli u dawk 
fqar, inkluża ċ-ċaħda tad-drittijiet bażiċi 
tal-bniedem, id-diskriminazzjoni bbażata 
fuq is-sess, l-inkapaċità li persuni 
jaqilgħu pagi li jiggarantixxu għajxien u 
sigħat twal ta' xogħol.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-regoli rilevanti jenħtieġ li 
japplikaw għall-imġiba kummerċjali minn 
operaturi akbar, jiġifieri mhux ta' daqs 

(9) Ir-regoli rilevanti jenħtieġ li 
japplikaw għall-operaturi tan-negozju 
kollha fil-katina tal-provvista agrikola u 
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żgħir jew medju, fil-katina tal-provvista 
tal-ikel billi dawn huma dawk li 
normalment għandhom saħħa ta' 
negozjar relattiva aktar b'saħħitha meta 
jinnegozjaw ma' fornituri żgħar u medji.

tal-ikel.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Billi l-maġġoranza tal-Istati Membri 
diġà għandhom regoli nazzjonali dwar il-
prattiki kummerċjali inġusti, għalkemm 
diverġenti, huwa xieraq li tintuża l-għodda 
ta' Direttiva sabiex jiġi introdott standard 
minimu ta' protezzjoni skont id-dritt tal-
Unjoni. Dan jenħtieġ li jippermetti lill-
Istati Membri jintegraw ir-regoli rilevanti 
fl-ordni legali nazzjonali tagħhom b'mod li 
jinkiseb reġim koeżiv. L-Istati Membri 
jenħtieġ li ma jkunux preklużi milli fit-
territorju tagħhom jadottaw u japplikaw 
liġijiet nazzjonali aktar stretti sabiex 
jipproteġu fornituri u xerrejja żgħar u 
medji kontra l-prattiki kummerċjali inġusti 
li jokkorru fir-relazzjonijiet minn negozju 
għal negozju fil-katina tal-provvista tal-
ikel, suġġett għal-limiti tad-dritt tal-Unjoni 
applikabbli għall-funzjonament tas-suq 
intern.

(10) Billi l-maġġoranza tal-Istati Membri 
diġà għandhom regoli nazzjonali dwar il-
prattiki kummerċjali inġusti, għalkemm 
diverġenti, huwa xieraq li tintuża l-għodda 
ta' Direttiva sabiex jiġi introdott standard 
minimu ta' protezzjoni skont id-dritt tal-
Unjoni. Dan jenħtieġ li jippermetti lill-
Istati Membri jintegraw ir-regoli rilevanti 
fl-ordni legali nazzjonali tagħhom b'mod li 
jinkiseb reġim koeżiv. L-Istati Membri 
jenħtieġ li ma jkunux preklużi milli fit-
territorju tagħhom jadottaw u japplikaw 
liġijiet nazzjonali aktar stretti sabiex 
jipproteġu l-fornituri u x-xerrejja kollha 
irrispettivament mid-daqs tagħhom kontra 
l-prattiki kummerċjali inġusti li jokkorru 
fir-relazzjonijiet minn negozju għal 
negozju fil-katina tal-provvista agrikola u 
tal-ikel, suġġett għal-limiti tad-dritt tal-
Unjoni applikabbli għall-funzjonament tas-
suq intern.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Billi l-prattiki kummerċjali inġusti 
jistgħu jseħħu fi kwalunkwe stadju tal-
bejgħ ta' prodott tal-ikel, jiġifieri qabel, 
waqt jew wara tranżazzjoni ta' bejgħ, l-
Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li d-

(11) billi l-prattiki kummerċjali inġusti 
jistgħu jseħħu fi kwalunkwe stadju tal-
bejgħ ta' prodott agrikolu jew tal-ikel, 
jiġifieri qabel, waqt jew wara tranżazzjoni 
ta' bejgħ, jew b'konnessjoni mal-provvista 
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dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
jenħtieġ li japplikaw għal tali prattiki kull 
meta jseħħu.

ta' servizzi li huma anċillari għall-bejgħ 
ta' dak il-prodott mix-xerrej jew minn 
grupp ta' xerrejja, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva japplikaw għal tali prattiki kull 
meta jseħħu.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fid-deċiżjoni dwar jekk prattika 
kummerċjali partikolari tiġix meqjusa 
bħala inġusta, huwa importanti li jitnaqqas 
ir-riskju li jiġi limitat l-użu ta' ftehimiet 
ġusti u ta' ħolqien tal-effiċjenza li jkunu 
maqbula bejn il-partijiet. B'riżultat ta' dan, 
huwa xieraq li ssir distinzjoni bejn il-
prattiki li jkunu previsti f'termini ċari u 
mhux ambigwi fi ftehimiet ta' forniment 
bejn il-partijiet u l-prattiki li jseħħu wara li 
tkun bdiet it-tranżazzjoni mingħajr ma 
jkunu ġew miftiehma minn qabel f'termini 
ċari u mhux ambigwi, sabiex jiġu pprojbiti 
biss bidliet unilaterali u retrospettivi għal 
dawk it-termini rilevanti tal-ftehim ta' 
forniment. Madankollu, ċerti prattiki 
kummerċjali huma meqjusa bħala inġusti 
min-natura tagħhom stess u jenħtieġ li ma 
jkunux soġġetti għal-libertà kuntrattwali 
tal-partijiet li jiddevjaw minnhom.

(12) Fid-deċiżjoni dwar jekk prattika 
kummerċjali partikolari tiġix meqjusa 
bħala inġusta, huwa importanti li jitnaqqas 
ir-riskju li jiġi limitat l-użu ta' ftehimiet 
ġusti u ta' ħolqien tal-effiċjenza li jkunu 
miftiehma bejn il-partijiet. B'riżultat ta' 
dan, huwa xieraq li ssir distinzjoni bejn il-
prattiki li ma jirriżultawx mill-
isfruttament ta' dipendenza ekonomika 
tal-fornitur fuq ix-xerrej u li jkunu 
previsti f'termini ċari u mhux ambigwi fi 
ftehimiet ta' forniment bejn il-partijiet, u l-
prattiki li jseħħu wara li tkun bdiet it-
tranżazzjoni mingħajr ma jkunu ġew 
miftiehma minn qabel f'termini ċari u 
mhux ambigwi, sabiex jiġu pprojbiti biss 
bidliet unilaterali għal dawk it-termini 
rilevanti tal-ftehim ta' forniment. 
Madankollu, ċerti prattiki kummerċjali 
huma meqjusa bħala inġusti min-natura 
tagħhom stess u jenħtieġ li ma jkunux 
soġġetti għal-libertà kuntrattwali tal-
partijiet li jiddevjaw minnhom.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Meta lment jiġi ppreżentat lil 
awtorità tal-infurzar, l-oneru tal-prova li 
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l-ftehim ta' forniment ikopri l-prattika 
tan-negozjar inkwistjoni f'termini ċari u 
mhux ambigwi għandu jkun fuq ix-xerrej.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Ħlas minn xerrej lil fornitur lil hinn 
minn skadenza ta' żmien raġonevoli, li 
jenħtieġ li jiġi stabbilit f'din id-Direttiva, 
jenħtieġ li jitqies bħala prattika ta' 
negozjar inġusta u din il-prattika tiġi 
pprojbita. Dik il-projbizzjoni jenħtieġ li 
tkun mingħajr preġudizzju għar-regoli 
dwar it-termini ta' ħlas stipulati fl-istatut 
ta' organizzazzjoni tal-produtturi jew ta' 
assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet tal-
produtturi, inklużi kooperattivi, jekk dak 
l-istatut ikun fih regoli li jippermettu lill-
membri jiskrutinizzaw b'mod demokratiku 
l-organizzazzjoni tagħhom u d-
deċiżjonijiet tagħha, jew għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki konġunti fi ħdan 
organizzazzjonijiet interprofessjonali, li l-
għan tagħhom huwa li jimmodifikaw it-
termini ta' ħlas relatati ma' prodotti 
agrikoli u tal-ikel li jaqgħu fl-ambitu ta' 
skema ta' kwalità tal-Unjoni;

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) L-użu ta' kuntratti bil-miktub fil-
katina tal-provvista agrikola u tal-ikel 
isaħħaħ ir-responsabbiltà tal-operaturi u 
jgħin biex jiġu evitati ċerti prattiki 
kummerċjali inġusti, u jżid is-
sensibilizzazzjoni dwar il-bżonn li jittieħed 
kont aħjar tas-sinjali tas-suq, biex titjieb 
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it-trażmissjoni tal-prezzijiet u biex il-
provvista tiġi adattata mad-domanda. 
Sabiex jiġi inċentivat l-użu ta' tali 
kuntratti, il-fornituri jew l-
assoċjazzjonijiet tagħhom jenħtieġ li 
jkollhom id-dritt li jitolbu kuntratt bil-
miktub. Ir-rifjut minn xerrej li jidħol 
f'kuntratt bil-miktub ma' fornitur 
minkejja li l-fornitur ikun talab kuntratt 
bħal dan f'konformità ma' din id-
Direttiva, meta jkun intlaħaq qbil dwar 
termini bejniethom, jenħtieġ li jitqies 
bħala prattika kummerċjali inġusta u din 
il-prattika tiġi ipprojbita.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 12d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) Skemi ta' tikkettar dwar in-
nutrizzjoni imposti unilateralment minn 
xerrejja fuq fornituri, li ma jipprovdux 
lill-konsumaturi b'informazzjoni 
komprensiva, jistgħu jkunu qed 
jiddiskriminaw bejn il-produtturi u 
jqarrqu lill-konsumaturi fl-għażla 
tagħhom ta' prodotti. Jenħtieġ li jkun 
possibbli li l-impożizzjoni ta' tali skemi 
titqies li taqa' taħt id-definizzjoni ta' 
prattika kummerċjali inġusta.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiżguraw infurzar effettiv tal-
projbizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-Istati Membri jenħtieġ li jaħtru awtorità li 
tkun fdata bl-infurzar tagħhom. L-awtorità 
jenħtieġ li tkun kapaċi taġixxi fuq 
inizjattiva proprja tagħha jew permezz ta' 
lmenti mill-partijiet affettwati minn prattiki 

(13) Sabiex jiżguraw infurzar effettiv tal-
projbizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-Istati Membri jenħtieġ li jaħtru awtorità li 
tkun fdata bl-infurzar tagħhom. L-awtorità 
jenħtieġ li tkun kapaċi taġixxi fuq 
inizjattiva proprja tagħha jew permezz ta' 
lmenti mill-partijiet affettwati minn prattiki 
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kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista 
tal-ikel. Fejn ilmentatur jitlob li l-identità 
tiegħu tibqa' kunfidenzjali minħabba l-
biża' ta' ritaljazzjoni, l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-Istati Membri jenħtieġ li 
jonoraw tali talba.

kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista 
agrikola u tal-ikel. Kull meta jiġi 
rreġistrat ilment, l-awtorità tal-infurzar 
tal-Istat Membru kkonċernat jenħtiġilha, 
minħabba l-biża' ta' ritaljazzjoni, 
tiggarantixxi, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, li l-identità tal-ilmentatur 
tibqa' anonima.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
infurzar effettiv tal-projbizzjoni ta' 
prattiki kummerċjali inġusti, l-awtoritajiet 
tal-infurzar maħtura jenħtieġ li jkollhom 
disponibbli r-riżorsi, il-persunal u l-
għarfien espert kollha meħtieġa.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-ilmenti minn organizzazzjonijiet 
tal-produtturi jew minn assoċjazzjonijiet ta' 
dawk l-organizzazzjonijiet jistgħu jservu 
sabiex jipproteġu l-identità ta' membri 
individwali tal-organizzazzjoni li jkunu 
fornituri żgħar jew medji u li jqisu ruħhom 
esposti għal prattiki kummerċjali inġusti. 
L-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati Membri 
għalhekk jenħtieġ li jkunu jistgħu jaċċettaw 
u jaġixxu fuq ilmenti minn tali entitajiet 
filwaqt li jipproteġu d-drittijiet proċedurali 
tal-konvenut.

(14) L-ilmenti minn organizzazzjonijiet 
tal-produtturi jew tal-fornituri jew minn 
assoċjazzjonijiet ta' dawk l-
organizzazzjonijiet, inklużi 
organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
b'għarfien tal-prattiki kummerċjali fil-
katina tal-provvista agrikola u tal-ikel 
jistgħu jservu sabiex jipproteġu l-identità 
ta' membri individwali tal-organizzazzjoni 
li jkunu fornituri żgħar jew medji u li jqisu 
ruħhom esposti għal prattiki kummerċjali 
inġusti. L-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati 
Membri għalhekk jenħtieġ li jkunu jistgħu 
jaċċettaw u jaġixxu fuq ilmenti minn tali 
entitajiet filwaqt li jipproteġu d-drittijiet 
proċedurali tal-konvenut.
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali lill-protezzjoni tal-identità tal-
ilmentaturi u ta' vittmi oħra ta' prattiki 
jekk l-awtorità ssegwi l-obbligu li 
tippubblika d-deċiżjonijiet tagħha 
f'konformità ma' din id-Direttiva.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati 
Membri jenħtieġ li jkollhom is-setgħat 
neċessarji li jippermettulhom jiġbru b'mod 
effettiv kwalunkwe informazzjoni fattwali 
permezz ta' talbiet għall-informazzjoni. 
Jenħtieġ li jkollhom is-setgħa li jordnaw it-
terminazzjoni ta' prattika pprojbita, fejn 
applikabbli. L-eżistenza ta' deterrent, bħas-
setgħa li jiġu imposti multi u l-
pubblikazzjoni tar-riżultati tal-
investigazzjonijiet, tista' tinkoraġġixxi 
bidla fl-imġiba u soluzzjonijiet 
prekontenzjużi bejn il-partijiet u għalhekk 
jenħtieġ li tkun parti mis-setgħat tal-
awtoritajiet tal-infurzar. Il-Kummissjoni u 
l-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati Membri 
jenħtieġ li jikkooperaw mill-qrib sabiex 
jiżguraw approċċ komuni fir-rigward tal-
applikazzjoni tar-regoli stabbiliti f'din id-
Direttiva. B'mod partikolari, l-awtoritajiet 
tal-infurzar jenħtieġ li jipprovdu assistenza 
reċiproka lil xulxin, pereżempju billi 
jikkondividu informazzjoni u jassistu 
f'investigazzjonijiet li jkollhom dimensjoni 
transfruntiera.

(15) L-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati 
Membri jenħtieġ li jkollhom is-setgħat 
neċessarji li jippermettulhom jiġbru b'mod 
effettiv kwalunkwe informazzjoni fattwali 
permezz ta' talbiet għall-informazzjoni. 
Jenħtieġ li jkunu korpi imparzjali 
mingħajr ebda kunflitt ta' interess ma' 
operaturi fil-katina tal-provvista agrikola 
u tal-ikel u jkollhom għarfien profond tal-
funzjonament tal-provvista agrikola u tal-
ikel. Dawn jenħtieġ li jiggarantixxu l-
funzjonament ġust u xieraq tal-katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel u jenħtieġ li 
jkollhom is-setgħa li jirrikjedu li x-xerrej 
itemm minnufih prattika pprojbita, fejn 
applikabbli. L-eżistenza ta' deterrent, bħas-
setgħa li jiġu imposti multi jew sanzjonijiet 
oħra ugwalment effettivi u l-
pubblikazzjoni tar-riżultati tal-
investigazzjonijiet, tista' tinkoraġġixxi 
bidla fl-imġiba u soluzzjonijiet 
prekontenzjużi bejn il-partijiet u għalhekk 
jenħtieġ li tkun parti mis-setgħat tal-
awtoritajiet tal-infurzar. Il-ksur ripetut 
jenħtieġ li jitqies meta tiġi ddeterminata s-
sanzjoni li għandha tiġi applikata; Il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-Istati Membri jenħtieġ li jikkooperaw 
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mill-qrib sabiex jiżguraw approċċ komuni 
fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli 
stabbiliti f'din id-Direttiva, partikolarment 
fir-rigward tal-multi u s-sanzjonijiet. 
B'mod partikolari, l-awtoritajiet tal-infurzar 
jenħtieġ li jipprovdu assistenza reċiproka 
lil xulxin, pereżempju billi jikkondividu l-
informazzjoni kollha rilevanti u jassistu 
f'investigazzjonijiet li jkollhom dimensjoni 
transfruntiera.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-awtorità tal-infurzar jenħtieġ li 
tinforma lill-ilmentatur, f'limitu ta' żmien 
raġonevoli, dwar id-deċiżjoni tagħha li 
taġixxi jew li ma taġixxix fuq l-ilment. 
Deċiżjoni li jiġi miċħud l-ilment jenħtieġ 
li tkun soġġetta għal stħarriġ ġudizzjarju. 
Meta l-awtorità tal-infurzar tqis li hemm 
biżżejjed raġunijiet biex taġixxi fuq 
ilment, hija jenħtieġ li tmexxi 
investigazzjoni li għandha tiġi konkluża fi 
żmien raġonevoli. Fejn ikun stabbilit ksur 
ta' din id-Direttiva, l-awtorità tal-infurzar 
jenħtieġ li tobbliga lix-xerrej itemm 
minnufih il-prattika ta' negozjar projbita 
u timponi multa pekunarja u sanzjonijiet 
finanzjarji ugwalment effettivi, 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Din il-multa u sanzjonijiet oħra jenħtieġ li 
jkunu effettivi, proporzjonati għall-ħsara 
kkawżata u dissważivi, b'kont meħud tan-
natura, id-durata u l-gravità tal-ksur. Il-
ksur ripetut mill-istess xerrej jenħtieġ li 
jitqies meta tiġi ddeterminata l-multa 
u/jew jiġu ddeterminati sanzjonijiet oħra 
li għandhom jiġu applikati;  L-awtorità 
tal-infurzar jenħtieġ li tkun kapaċi 
tastjeni milli tieħu kwalunkwe miżura, 
jekk tali deċiżjoni tirriskja li tiżvela l-
identità ta' lmentatur jew tikxef 
kwalunkwe informazzjoni oħra li l-
ilmentatur iqis li d-divulgazzjoni tagħha 
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tkun ta' ħsara għall-interessi tiegħu, bil-
kundizzjoni li l-ilmentatur ikun identifika 
dik l-informazzjoni. L-awtorità tal-
infurzar jenħtieġ li tkun tista' tippubblika 
d-deċiżjonijiet tagħha rigward is-
sanzjonijiet imposti.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (15b) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
u l-obbligi tal-awtoritajiet tal-infurzar 
tagħhom, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jippromwovu l-użu ta' proċeduri ta' 
medjazzjoni effettivi u indipendenti jew ta' 
mekkaniżmu ta' soluzzjoni alternattiva 
għat-tilwim fil-każ ta' tilwima bejn 
fornitur u xerrej minħabba prattika 
kummerċjali inġusta kif definit f'din id-
Direttiva. L-użu tal-medjazzjoni jew ta' 
mekkaniżmu ta' soluzzjoni alternat għat-
tilwim jenħtieġ li jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt ta' fornitur li 
jressaq ilment. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tkun tista' tiffaċilita d-djalogu u l-
iskambju ta' prattiki pprovati li 
jikkonċernaw l-użu tal-medjazzjoni jew ta' 
mekkaniżmu ta' soluzzjoni alternattiv 
għat-tilwim fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Premessa 15c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15c) Huwa meħtieġ li jinħoloq Netwerk 
tal-Unjoni għall-Infurzar ("in-Netwerk"), 
ospitat mill-Kummissjoni, bil-għan li 
jikkoordina u jiffaċilita l-iskambju ta' 
informazzjoni u tal-aħjar prattiki li 
jikkonċernaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
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l-esperjenza tal-infurzar tal-Istati Membri 
b'mod ikkoordinat u sistematiku sabiex 
jiġi żgurat approċċ komuni fir-rigward 
tal-applikazzjoni tar-regoli stabbiliti f'din 
id-Direttiva. Jenħtieġ li n-Netwerk jgħin 
ukoll biex jitjieb il-fehim komuni dwar 
liema tipi speċifiċi ta' prattiki 
kummerċjali jenħtieġ li jitqiesu bħala 
prattiki kummerċjali inġusti u biex jiġu 
indirizzati aħjar prattiki kummerċjali 
transfruntiera potenzjali inġusti.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tiffaċilita l-infurzar effettiv, 
il-Kummissjoni jenħtieġ li tgħin torganizza 
laqgħat bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-
Istati Membri, fejn jistgħu jiġu skambjati l-
aqwa prattiki u tiġi kondiviża 
informazzjoni rilevanti. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tistabbilixxi u ġġestixxi sit web 
sabiex tiffaċilita dawk l-iskambji.

(16) Sabiex tiffaċilita l-infurzar effettiv, 
il-Kummissjoni jenħtieġ li tgħin fl-
organizzazzjoni tal-laqgħat tan-Netwerk, 
fejn jistgħu jiġu skambjati l-aqwa prattiki u 
tiġi kondiviża informazzjoni rilevanti. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi u 
ġġestixxi sit web sabiex tiffaċilita dawk l-
iskambji.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva 
jenħtieġ li ma jnaqqsux il-possibbiltà li l-
Istati Membri jżommu regoli eżistenti li 
jkunu aktar komprensivi jew li jadottaw 
tali regoli fil-ġejjieni, soġġett għal-limiti 
tad-dritt tal-Unjoni applikabbli għall-
funzjonament tas-suq intern. Ir-regoli 
japplikaw flimkien ma' regoli ta' 
governanza volontarji.

(17) Ir-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva 
jenħtieġ li ma jnaqqsux il-possibbiltà li l-
Istati Membri jżommu regoli eżistenti li 
jkunu aktar stretti fir-rigward tal-prattiki 
ta' negozjar inġusti identifikati f'din id-
Direttiva jew ta' oħrajn addizzjonali, jew 
li jadottaw tali regoli fil-ġejjieni, soġġett 
għal-limiti tad-dritt tal-Unjoni applikabbli 
għall-funzjonament tas-suq intern, b'mod 
partikolari l-prinċipji tal-moviment liberu 
tal-merkanzija u s-servizzi, il-libertà tal-
istabbiliment, in-nondiskriminazzjoni u l-
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aċċess għal stħarriġ ġudizzjarju 
imparzjali u indipendenti. Ir-regoli 
jenħtieġ li jkunu soġġetti għal proċedura 
ta' notifika minn qabel u japplikaw 
flimkien ma' miżuri ta' governanza 
volontarji.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fl-interess ta' implimentazzjoni 
effettiva tal-politika fir-rigward tal-prattiki 
kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn 
negozju għal negozju fil-katina tal-
provvista tal-ikel, il-Kummissjoni jenħtieġ 
li tagħmel rieżami tal-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva u tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni. Ir-rieżami 
jenħtieġ li jagħti attenzjoni partikolari 
dwar jekk il-protezzjoni tax-xerrejja żgħar 
u medji ta' prodotti tal-ikel fil-katina ta' 
provvista – flimkien mal-protezzjoni tal-
fornituri żgħar u medji - tkunx ġustifikata 
fil-futur,

(19) Fl-interess ta' implimentazzjoni 
effettiva tal-politika fir-rigward tal-prattiki 
kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn 
negozju għal negozju fil-katina tal-
provvista tal-ikel, il-Kummissjoni jenħtieġ 
li tagħmel rieżami tal-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva u tissottometti rapport lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi lista 
minima ta' prattiki kummerċjali inġusti 
pprojbiti bejn ix-xerrejja u l-fornituri fil-
katina tal-provvista tal-ikel u tistabbilixxi 
regoli minimi rigward l-infurzar tagħhom u 
arranġamenti għall-koordinazzjoni bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi lista 
minima ta' prattiki kummerċjali inġusti 
pprojbiti bejn ix-xerrejja u l-fornituri fil-
katina tal-provvista agrikola u tal-ikel u 
tistabbilixxi regoli minimi rigward l-
infurzar tagħhom u arranġamenti għall-
koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-
infurzar.

Il-bidla minn "katina tal-provvista tal-ikel" 
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għal "katina tal-provvista agrikola u tal-
ikel" tapplika għat-test kollu.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tipproteġi lil kull bidwi u li testendi l-kamp ta' applikazzjoni 
għall-prodotti kollha inklużi fl-Anness I għat-Trattat, peress li l-prattiki kummerċjali inġusti 
jistgħu jaffettwaw ukoll dawk il-produtturi li jbigħu prodotti agrikoli mhux ipproċessati li 
mhumiex maħsuba għall-konsum mill-bniedem (eż. fjuri maqtugħin, għalf u oħrajn).

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal ċerti 
prattiki kummerċjali inġusti li jokkorru fir-
rigward tal-bejgħ ta' prodotti tal-ikel minn 
fornitur li jkun intrapriża żgħira u medja 
lil xerrej li ma jkunx intrapriża żgħira u 
medja.

2. Din id-Direttiva tapplika għal ċerti 
prattiki kummerċjali inġusti li jokkorru fir-
rigward tal-bejgħ ta' prodotti agrikoli u tal-
ikel minn fornitur lil xerrej, kif ukoll għas-
servizzi relatati mogħtija minn fornitur, li 
huma anċillari għall-bejgħ ta' prodotti 
agrikoli u tal-ikel.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) "prattika kummerċjali inġusta" 
tfisser kwalunkwe prattika li:
- tiddevja b'mod qawwi minn imġiba 
kummerċjali tajba, hija kuntrarja għall-
bona fide u tranżazzjoni ġusta u hija 
imposta b'mod unilaterali minn sieħeb 
kummerċjali wieħed fuq ieħor; 
- timponi jew tipprova timponi 
trasferiment inġustifikat u sproporzjonat 
ta' riskju ekonomiku ta' xerrej lill-
fornitur; jew
- timponi jew tipprova timponi żbilanċ 
sinifikanti tad-drittijiet u l-obbligi fuq il-
fornitur fir-relazzjoni kummerċjali qabel, 
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matul jew wara l-kuntratt;

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "xerrej" tfisser kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li 
tixtri prodotti tal-ikel bħala kummerċ. It-
terminu "xerrej" jista' jinkludi grupp ta' tali 
persuni fiżiċi u ġuridiċi;

(a) "xerrej" tfisser kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika, irrispettivament mill-
post ta' stabbiliment ta' dik il-persuna, li 
tixtri prodotti agrikoli u tal-ikel li jitwasslu 
fi ħdan l-Unjoni għal skopijiet 
kummerċjali u/jew tipprovdi servizzi 
anċillari għall-bejgħ ta' dawk il-prodotti. 
It-terminu "xerrej" jista' jinkludi grupp ta' 
tali persuni fiżiċi u ġuridiċi;

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "fornitur" tfisser kwalunkwe 
produttur agrikolu jew kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika, irrispettivament mill-
post tal-istabbiliment tagħhom, li jbigħu 
prodotti tal-ikel. It-terminu "fornitur" jista' 
jinkludi grupp ta' tali produtturi agrikoli 
jew tali persuni fiżiċi u ġuridiċi, inklużi 
organizzazzjonijiet tal-produtturi u 
assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tal-
produtturi;

(b) "fornitur" tfisser kwalunkwe 
produttur agrikolu jew kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika, irrispettivament mill-
post tal-istabbiliment tagħhom, li jbigħu 
prodotti agrikoli u tal-ikel. It-terminu 
"fornitur" jista' jinkludi grupp ta' tali 
produtturi agrikoli jew tali persuni fiżiċi u 
ġuridiċi, inklużi organizzazzjonijiet tal-
produtturi u assoċjazzjonijiet ta' 
organizzazzjonijiet u kooperattivi tal-
produtturi;

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) "dipendenza ekonomika" tfisser 
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relazzjoni bejn fornitur u xerrej b'saħħa 
ta' negozjar differenti, li fiha l-fornitur 
jiddependi fuq ix-xerrej minħabba r-
reputazzjoni tax-xerrej, is-sehem tiegħu 
mis-suq, l-assenza ta' biżżejjed 
possibbiltajiet ta' bejgħ alternattivi jew 
għaliex is-somma totali li għaliha l-
fornitur ikun ħareġ fattura lix-xerrej 
tkopri ammont sinifikanti tad-dħul tal-
fornitur;

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) "ftehim ta' forniment" tfisser ftehim 
bil-miktub bejn fornitur u xerrej li b'mod 
ċar u trasparenti jkopri l-elementi 
rilevanti tal-ftehim kummerċjali, inklużi l-
ismijiet tal-partijiet, id-drittijiet u l-obbligi 
tagħhom, il-prezz, it-tul ta' żmien, it-
termini tal-konsenja, it-termini tal-ħlas, 
kif ukoll il-kawża, l-eżekuzzjoni tal-
kuntratt u l-effett tat-terminazzjoni tal-
kuntratt.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "intrapriża żgħira u medja" tfisser 
intrapriża skont it-tifsira tad-definizzjoni 
ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs 
medju stabbilita fl-Anness tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE14;

imħassar

_________________
14 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 fir-
rigward tad-definizzjoni ta' intrapriżi 
mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 
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20.5.2003, p. 36).

Ġustifikazzjoni

Peress li emenda preċedenti qed tħassar l-intrapriżi żgħar u medji mit-test, id-definizzjoni 
tagħhom issir obsoleta.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) "prodotti tal-ikel" tfisser il-prodotti 
elenkati fl-Anness I tat-Trattat maħsuba 
għall-użu bħala ikel kif ukoll il-prodotti 
mhux elenkati f'dak l-Anness, iżda 
pproċessati minn dawk il-prodotti għall-
użu bħala ikel;

(d) "prodotti agrikoli u tal-ikel" tfisser 
il-prodotti elenkati fl-Anness I tat-Trattat 
maħsuba għall-użu bħala ikel kif ukoll il-
prodotti mhux elenkati f'dak l-Anness, iżda 
pproċessati minn dawk il-prodotti għall-
użu bħala ikel;

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. l-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) "prodotti tal-ikel b'tikketta privata" 
tfisser prodotti tal-ikel li jinbiegħu taħt 
ditti ta' bejjiegħa bl-imnut;

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "prodotti tal-ikel li jitħassru" tfisser 
prodotti tal-ikel li ma jibqgħux tajbin 
għall-konsum mill-bniedem sakemm ma 
jinħażnux, jiġu ttrattati, ippakkjati jew 

(e) "prodotti agrikoli u tal-ikel li 
jitħassru" tfisser prodotti agrikoli u tal-ikel 
li huma adattati b'mod naturali għall-
kummerċjalizzazzjoni u għall-użu xieraq 
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konservati mod ieħor bħala prevenzjoni 
kontra t-tħassir.

għal perjodu ta' mhux aktar minn 
tletin jum li jitħassru rapidament 
minħabba l-karatteristiċi naturali 
tagħhom, b'mod partikolari fl-assenza ta' 
kundizzjonijiet ta' ħżin xierqa;

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tipprovdi kjarifika.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) "prodotti li ma jitħassrux" tfisser 
prodotti għajr dawk indikati fil-punt (e).

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li jiġu pprojbiti l-prattiki kummerċjali li 
ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li tal-anqas jiġu pprojbiti l-prattiki 
kummerċjali inġusti li ġejjin:

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) xerrej iħallas lil fornitur għal 
prodotti tal-ikel li jitħassru aktar tard minn 
30 jum tal-kalendarju wara li jirċievi l-
fattura tal-fornitur jew aktar tard minn 30 
jum tal-kalendarju wara d-data ta' 
konsenja tal-prodotti tal-ikel li jitħassru, 
skont liema tkun l-aħħar. Din il-
projbizzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju:

(a) xerrej iħallas lil fornitur aktar tard 
minn:
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- 30 jum tal-kalendarju li jibdew mill-
aħħar jum tax-xahar meta tasal il-fattura 
tal-fornitur għal prodotti agrikoli u tal-
ikel li jitħassru, jew aktar tard minn 
30 jum tal-kalendarju wara d-data 
miftiehma kontrattwalment tal-konsenja 
tal-prodotti agrikoli u tal-ikel li jitħassru; 
jew
- 60 jum tal-kalendarju li jibdew mill-
aħħar jum tax-xahar meta tasal il-fattura 
tal-fornitur għall-prodotti agrikoli u tal-
ikel, jew aktar tard minn 60 jum tal-
kalendarju wara d-data tal-konsenja 
miftiehma kontrattwalment ta' prodotti 
agrikoli u tal-ikel li ma jitħassrux. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fi 
tranżazzjonijiet ta' bejgħ u għal servizzi 
pprovduti fejn ix-xerrej huwa awtorità 
pubblika, dawk il-prattiki jkunu 
ugwalment ipprojbiti. 
Dawn il-projbizzjonijiet għandhom ikunu 
mingħajr preġudizzju:

- għall-konsegwenzi tal-ħlasijiet tard u r-
rimedji kif stabbiliti fid-
Direttiva 2011/7/UE;

- għall-konsegwenzi tal-ħlasijiet tard u 
r-rimedji kif stabbiliti fid-
Direttiva 2011/7/UE;

- għar-regoli dwar it-termini ta' ħlas 
stipulati fl-istatut ta' organizzazzjoni tal-
produtturi jew ta' assoċjazzjoni ta' 
organizzazzjonijiet tal-produtturi, inklużi 
kooperattivi, li produttur agrikolu jkun 
membru jew fornitur tagħhom, jekk dak l-
istatut ikun fih regoli li jippermettu lill-
membri jiskrutinizzaw b'mod demokratiku 
l-organizzazzjoni tagħhom u d-
deċiżjonijiet tagħha;

- għall-opzjoni ta' xerrej u fornitur li jaqblu 
dwar klawżola ta' kondiviżjoni tal-valur fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 172 a) tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15.

- għall-opzjoni ta' xerrej u fornitur li 
jaqblu dwar klawżola ta' kondiviżjoni tal-
valur fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 172a) 
tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15.

- għall-ftehimiet, id-deċiżjonijiet u l-
prattiki miftiehma ta' organizzazzjonijiet 
interprofessjonali taħt l-Artikolu 157 tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013, li l-
għan tagħhom huwa li jiġu modifikati t-
termini ta' ħlas għal tranżazzjonijiet 
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relatati ma' prodotti agrikoli u tal-ikel li 
jaqgħu taħt skema ta' kwalità stabbilita 
f'konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013 u r-Regolament (UE) 
Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

____________ _______________
15 Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti 
tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 
234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 
1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 
671).

15 Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti 
tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 
234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 
1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 
671).

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) xerrej jikkanċella ordnijiet ta' 
prodotti tal-ikel li jitħassru malajr fi żmien 
tant qasir li fornitur ma jistax 
raġonevolment jiġi mistenni li jsib 
alternattiva sabiex jikkummerċjalizza jew 
juża dawn il-prodotti;

(b) xerrej b'mod unilaterali jikkanċella 
ordnijiet ta' prodotti agrikoli u tal-ikel li 
jitħassru mingħajr ma jiftiehem fuq 
kumpens sħiħ mal-fornitur, b'avviż ta' 
inqas minn 60 jum mid-data miftiehma 
kuntrattwalment għall-konsenja tal-
prodotti;

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiddefinixxi aħjar il-kunċett ta' "avviż qasir" (meta xerrej 
jikkanċella ordnijiet ta' prodotti tal-ikel li jitħassru) b'limitu ta' żmien fiss ta' 60 jum.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) xerrej jibdel b'mod unilaterali u 
retroattiv it-termini tal-ftehim ta' forniment 
fir-rigward tal-frekwenza, iż-żmien jew il-
volum tal-provvista jew il-konsenja, l-
istandards tal-kwalità jew il-prezzijiet tal-
prodotti tal-ikel;

(c) xerrej jimponi b'mod unilaterali 
bidliet fit-termini tal-ftehim ta' forniment 
fir-rigward tal-frekwenza, il-mod, iż-żmien 
jew il-volum tal-provvista jew il-konsenja, 
l-istandards tal-kwalità, it-termini ta' ħlas 
jew il-prezzijiet tal-prodotti agrikoli u tal-
ikel jew is-servizzi anċillari għall-bejgħ ta' 
dawk il-prodotti;

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) xerrej itemm b'mod unilaterali l-
ftehim ta' forniment;

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) xerrej itemm b'mod unilaterali 
ftehimiet ta' forniment bħala rispons għal 
prezzijiet li jaqgħu.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) xerrej jikseb jew jipprova jikseb 
mingħand fornitur xi tip ta' benefiċċju 
mingħajr ma jipprovdi ebda kumpens jew 
servizz lura, jew jekk il-benefiċċju jkun 
b'mod ċar sproporzjonat għall-valur tal-
kumpens jew servizz ipprovdut;
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiżdied, bħala prattika kummerċjali inġusta (jew tentattivi 
biex jinkiseb) xi tip ta' benefiċċju mingħajr ma jiġi pprovdut ebda kumpens jew servizz lura, 
jew meta l-benefiċċju jkun b'mod ċar sproporzjonat għall-valur tal-kumpens jew servizz 
ipprovdut.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt cd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) xerrej, sussegwentement, jitlob 
ħlasijiet mingħajr l-ebda servizz lura;

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ce (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ce) xerrej iġiegħel lil fornitur - jew 
jipprova jġiegħel lil fornitur - jagħti lil 
dak ix-xerrej kundizzjonijiet speċjali taħt 
it-theddida ta' tneħħija ta' ħażniet parzjali 
jew totali tal-prodotti agrikoli jew tal-
oġġetti tal-ikel tal-fornitur;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tikkwalifika, bħala prattika ta' kummerċ inġust, il-prattika li 
fornitur jiġi mġiegħel - jew li fornitur jipprova jiġi mġiegħel - joffri kundizzjonijiet speċjali 
taħt it-theddida ta' tneħħija ta' ħażniet parzjali jew totali tal-prodotti agrikoli jew tal-oġġetti 
tal-ikel tal-fornitur.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt cf (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cf) xerrej jimponi jew jipprova jimponi 
fuq il-fornitur żbilanċ sinifikanti ta' 
drittijiet u obbligi fir-relazzjoni 
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kummerċjali qabel, matul jew wara l-
kuntratt;

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt cg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cg) xerrej jimponi jew jipprova jimponi 
trasferiment mhux ġustifikat jew 
sproporzjonat tar-riskji ekonomiċi tax-
xerrej fuq il-fornitur;

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ch (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ch) xerrej b'mod unilaterali 
jittrasferixxi r-riskju tal-bejgħ fuq il-
fornitur;

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ci (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ci) xerrej jimponi skemi ta' skont u 
drittijiet ta' elenkar;

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt cj (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cj) xerrej juża rkantijiet elettroniċi 
inversi, jew irkanti b'żewġ stadji, biex 
ibaxxi l-prezzijiet. Dawn mhumiex 
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regolati u jonqsu milli jiżguraw it-
trasparenza tan-negozjati, l-ipprezzar u l-
offerenti fix-xiri ta' prodotti agrikoli u tal-
ikel ta' kwalità u oriġini ċċertifikati tal-
UE kif ukoll prodotti mhux ċertifikati;

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt cl (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cl) fużjonijiet jiġu applikati biex jiġu 
ffurmati gruppi tax-xiri bl-imnut u bl-
ingrossa;

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fornitur iħallas għall-ħela ta' prodotti 
tal-ikel li tokkorri għand il-bejjiegħ u li ma 
tkunx ikkawżata min-negliġenza jew tort 
tal-fornitur.

(d) xerrej jobbliga lill-fornitur iħallas 
għall-ħela ta' prodotti agrikoli u tal-ikel li 
jkunu ġew konsenjati fil-ħin u bil-kwalità 
miftiehma kontrattwalment, li tokkorri 
meta dawk il-prodotti jkunu fis-sjieda tax-
xerrej u li ma tkunx ikkawżata min-
negliġenza jew it-tort tal-fornitur;

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) meta t-termini jkunu ġew miftiehma 
bejn xerrej u fornitur u x-xerrej jirrifjuta 
li jidħol f'kuntratt bil-miktub ma' dak il-
fornitur minkejja li l-fornitur ikun talab 
tali kuntratt f'konformità mal-Artikolu 3a, 
jew ix-xerrej jirrifjuta li jipprovdi lill-
fornitur b'informazzjoni dettaljata 
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biżżejjed u mhux ambigwa dwar il-ftehim 
ta' forniment kif definit fil-punt (bb) tal-
Artikolu 2.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) xerrej jaqsam ma' partijiet terzi, jew 
juża ħażin, intenzjonalment jew mod 
ieħor, informazzjoni kunfidenzjali 
relatata mal-kuntratt ta' forniment, 
inkluża informazzjoni kummerċjali 
sensittiva li l-fornitur jaqsam max-xerrej.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) xerrej iwettaq attivitajiet ta' 
komunikazzjoni jew promozzjonali jew 
jimplimenta politiki kummerċjali li - 
inkluż minħabba t-tul tagħhom - huma, 
jew jistgħu jkunu ta' dannu għar-
reputazzjoni tal-prodotti li għandhom 
indikazzjoni ġeografika skont ir-
Regolament (UE) Nru 1151/2012, ir-
Regolament (UE) Nru 110/2008 jew ir-
Regolament (UE) Nru 251/2014;

Ġustifikazzjoni

Prodotti li jkollhom indikazzjonijiet ġeografiċi speċifiċi ħafna drabi huma soġġetti għal firxa 
wiesgħa ta' prattiki promozzjonali (bħal bejgħ taħt il-livell tal-prezz, irkantijiet bi prezz li 
jitbaxxa jew promozzjonijiet li jdumu wisq), li jħassru r-reputazzjoni ta' dawk il-prodotti 
f'termini ekonomiċi jew kummerċjali. Din il-miżura se tippermetti lill-fornituri jieħdu azzjoni 
mhux biss kontra l-falsifikazzjoni iżda wkoll biex jiġġieldu dawn il-prattiki kummerċjali ta' 
ħsara u inġusti.

Emenda 61
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) xerrej jirritalja jew jhedded li 
jirritalja kummerċjalment kontra l-
fornitur, permezz ta' prattiki bħal tneħħija 
mill-elenkar tal-prodotti, twaqqif tas-
servizzi għall-kondiviżjoni tad-data, 
promozzjonijiet eċċessivi, ħlasijiet tard, 
tnaqqis unilaterali u/jew imblukkar ta' 
promozzjonijiet, sabiex jikseb 
kundizzjonijiet aħjar skont il-kuntratti 
eżistenti jew meta jinnegozja kuntratt 
ġdid;

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt de (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(de) xerrej jhedded li juża jew iwettaq 
ritaljazzjoni kummerċjali kontra l-
fornitur, meta l-fornitur jeżerċita d-
drittijiet kuntrattwali u legali tiegħu, 
inkluż it-tressiq ta' lment u l-
kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali 
tal-infurzar;

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt df (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(df) xerrej jhedded li jieħu miżuri 
kummerċjali jekk fornitur jeżerċita d-
drittijiet kuntrattwali tiegħu, inkluż it-
tressiq ta' lment u l-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar, jew 
jhedded lill-fornitur b'miżuri 
korrispondenti;
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Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dg) xerrej jimponi b'mod unilaterali 
standards ta' kwalità li mhumiex ibbażati 
fuq il-leġiżlazzjoni attwali, skemi ta' 
kwalità, prattiki xjentifiċi jew attwali, li 
jista' jkollhom effett ta' distorsjoni fuq il-
kummerċ;

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dh (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dh) xerrej jistipula dispożizzjonijiet 
rigward il-protezzjoni ambjentali u l-
istandards tal-benessri tal-annimali li 
huma aktar stretti mid-dispożizzjonijiet 
legali rilevanti fis-seħħ;

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt di (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(di) xerrej juża kriterji stretti ż-żejjed 
għall-iskadenza wara l-wasla sabiex 
jirrifjuta ordni miftiehma minn qabel, jew 
biex jirrifjuta ordni li, għal raġunijiet 
mhux relatati mal-fornitur, ma tkunx ġiet 
ipproċessata malajr biżżejjed;

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dj  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(dj) xerrej jipproċedi għal debitu 
unilaterali li jkun relatat ma', jew 
jikkostitwixxi bidla retroattiva, għalkemm 
mhux kuntrattwali, fil-kundizzjonijiet 
stipulati fil-kuntratti ta' forniment, kif 
ukoll it-tnaqqis ta' ammonti, mingħajr il-
kunsens minn qabel tal-parti l-oħra, fuq 
il-valuri ta' fatturazzjoni dovuti għall-
provvista ta' prodotti jew servizzi;

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dk  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dk) xerrej jagħmel il-konklużjoni ta' 
forniment dipendenti fuq il-ħlas ta' tariffa 
annwali u japplika dan b'mod retroattiv;

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dl  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dl) xerrej jagħmel il-kooperazzjoni 
kummerċjali u l-konklużjoni ta' ftehim ta' 
forniment kundizzjonali għall-kumpens 
f'oġġetti u servizzi;

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dm (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dm) xerrej jimponi tariffa għall-
inklużjoni tal-prodotti agrikoli jew tal-ikel 
tal-fornitur;

Emenda 71
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dn (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dn) xerrej jimponi tariffa għall-ħżin u t-
trattament wara l-konsenja tal-prodott 
agrikolu jew tal-ikel;

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt do (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(do) xerrej jimponi tariffa għal servizzi 
mhux ipprovduti , jew għal servizzi 
mogħtija għalkemm mhux ipprovdut 
għalihom kuntrattwalment bejn il-partijiet 
kontraenti;

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dp (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dp) xerrej jimponi tariffa għal dħul, 
bejgħ jew marġni tal-fornitur imnaqqsa 
minħabba inqas bejgħ ta' prodott agrikolu 
jew tal-ikel partikolari;

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dq (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dq) xerrej jagħmel il-konklużjoni ta' 
ftehim ta' forniment u kooperazzjoni 
kummerċjali kundizzjonali għall-
imponiment tal-obbligu ta' parteċipazzjoni 
fi skontijiet jew roħs billi jnaqqas il-prezz 
tax-xiri għas-spejjeż tal-fornitur;
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Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dr (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dr) ix-xerrej jimponi tariffa għall-
konklużjoni ta' ftehim ta' forniment mal-
fornitur li tkun sproporzjonata għall-
ispejjeż amministrattivi li għandu jġorr il-
fornitur;

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ds (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ds) xerrej inaqqas, b'mod mhux 
trasparenti, il-kwantità u/jew il-valur ta' 
prodotti agrikoli jew tal-ikel ta' kwalità 
standard;

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dt (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dt) xerrej jirrifjuta li jagħti lill-fornitur 
deskrizzjoni ta' kwalunkwe trattament 
differenzjat tal-fornitur meta mqabbel ma' 
ditti proprji.
dik id-deskrizzjoni tista' tinkludi tal-anqas 
kull mument ta' trattament differenzjat 
fis-sens ta' miżuri jew proċeduri speċifiċi 
b'konnessjoni ma':
(a) aċċess għal data personali jew data 
oħra miġbura b'konnessjoni max-xiri ta' 
prodotti agrikoli jew tal-ikel;
(b) elenkar, wiri, klassifikar jew fatturi 
oħra li jaffettwaw deċiżjonijiet ta' xiri tal-
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konsumaturi;
(c) remunerazzjoni diretta jew indiretta 
għall-użu ta' servizzi pprovduti mix-
xerrej;
(d) aċċess għall-kundizzjonijiet għall-użu 
ta' servizzi direttament relatati mal-ftehim 
ta' forniment;

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt du (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(du) xerrej jimponi sanzjonijiet 
kuntrattwali sproporzjonatament għoljin 
meta mqabbla mal-valur u s-sinifikat tas-
suġġett tal-obbligu;

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dv (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dv) ix-xerrej jitlob trasferiment sħiħ, 
parzjali jew minn qabel tal-ħlasijiet diretti 
tal-fornitur li għalih dan tal-aħħar huwa 
intitolat taħt ir-Regulament (UE) 
Nru 1307/2013.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tipprojbixxi t-trasferimenti ta' pagamenti diretti. Dan huwa 
konformi mal-intervent tal-Kummissjoni fil-każijiet Harms, C-434/08, u Arts, C-227/16. F'dan 
ir-rigward, il-Kummissjoni tiddikjara li trasferiment ta' intitolament għall-ħlas jevita l-
objettiv ġenwin tas-sussidji agrikoli.

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dw (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dw) fornitur jitneħħa mil-lista mingħajr 
avviż raġonevoli, spjegazzjoni bil-miktub 
tad-deċiżjoni u mingħajr raġunijiet 
kummerċjali ġenwini;

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dx (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dx) xerrej jobbliga lill-fornitur iħallas 
lill-persunal għas-sistemazzjoni tal-bini 
għall-bejgħ jew għall-manipulazzjoni tal-
prodotti agrikoli u tal-ikel;

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dy (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dy) xerrej jitlob kumpens mill-fornitur 
għall-ispejjeż tal-eżami tal-ilmenti tal-
klijenti relatati mal-prodotti tiegħu;

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dz (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dz) xerrej jobbliga lill-fornituri jġorru l-
kostijiet kollha mġarrba bħala riżultat ta' 
kwalunkwe żball ta' previżjoni, sakemm:
- ix-xerrej ma jkunx ħejja dawk il-
previżjonijiet in bona fide u b'attenzjoni 
xierqa, u wara konsultazzjoni mal-
fornitur;
- il-ftehim ta' forniment ma jinkludix 
dispożizzjoni espressa u mhux ambigwa li 
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kumpens sħiħ mhuwiex xieraq;

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt daa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(daa) xerrej, permezz ta' ftehim ta' 
forniment, jobbliga lill-fornitur ma jbigħx 
prodotti agrikoli jew tal-ikel lil xerrejja 
u/jew proċessuri oħra bi prezzijiet aktar 
baxxi minn dawk imħallsa mix-xerrej 
u/jew mill-proċessur;

Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dab) xerrej jhedded, direttament jew 
indirettament, li jikkanċella prodotti ta' 
fornitur mil-lista jekk il-fornitur ma 
jċedix għat-talbiet tax-xerrej għal tnaqqis 
fil-prezz;

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dac) xerrej iġiegħel fornitur 
jimmanifattura l-istess prodott li għandu 
jinbiegħ taħt id-ditta stess tal-bejjiegħ bl-
imnut bl-istess prezz jew bi prezz aktar 
baxx mill-prodott tad-ditta tal-fornitur;

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dad (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dad) xerrej jirritorna prodotti tal-ikel 
mhux mibjugħa lil fornitur, bi spejjeż 
għall-fornitur u mingħajr ħlas għal dawk 
il-prodotti tal-ikel mhux mibjugħin.

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-prattiki kummerċjali li ġejjin ikunu 
pprojbiti, meta ma jkunux maqbula 
f'termini ċari u mhux ambigwi fil-
konklużjoni tal-ftehim ta' forniment:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-prattiki kummerċjali li ġejjin ikunu 
pprojbiti, meta ma jkunux maqbula 
f'termini ċari u mhux ambigwi fil-
konklużjoni tal-ftehim ta' forniment jew fi 
kwalunkwe ftehim sussegwenti bejn ix-
xerrej u l-fornitur matul il-validità tal-
ftehim ta' forniment, jew jekk ikunu r-
riżultat ta' abbuż tad-dipendenza 
ekonomika tal-fornitur fuq ix-xerrej, li 
jkun ippermetta li x-xerrej jimponi dawk 
it-termini:

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) xerrej jirritorna prodotti tal-ikel 
mhux mibjugħa lil fornitur;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Trasferit għal 3(1)

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ix-xerrej ineħħi prodotti mil-lista ta' 
prodotti kkuntrattati li l-fornitur 
jikkonsenja lill-klijent jew inaqqas b'mod 
sinifikanti ordni ta' prodott agrikolu jew 
tal-ikel partikolari mingħajr avviż bil-
miktub minn qabel ipprovdut fil-perjodu 
ta' żmien speċifikat fil-kuntratt, jew 
f'limitu ta' żmien li ma jistax ikun iqsar 
minn 30 jum f'każijiet fejn l-iskadenza ma 
tkunx stipulata fil-kuntratt;

Emenda 91

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fornitur iħallas għall-promozzjoni ta' 
prodotti tal-ikel mibjugħa mix-xerrej. 
Qabel promozzjoni u jekk dik il-
promozzjoni tinbeda mix-xerrej, ix-xerrej 
għandu jispeċifika l-perjodu tal-
promozzjoni u l-kwantità mistennija tal-
prodotti tal-ikel li għandha tiġi ordnata;

(c) fornitur iħallas għall-promozzjoni 
jew ir-reklamar ta' prodotti tal-ikel 
mibjugħa mix-xerrej. Qabel promozzjoni u 
jekk dik il-promozzjoni tinbeda mix-xerrej, 
ix-xerrej għandu jispeċifika l-perjodu tal-
promozzjoni u l-kwantità mistennija tal-
prodotti tal-ikel li għandha tiġi ordnata;

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) xerrej ibigħ prodotti agrikoli u tal-
ikel taħt il-prezz tax-xiri skont il-fattura, 
nieqes il-parti proporzjonali tal-iskontijiet 
inklużi fil-fattura, flimkien mal-ispejjeż 
tat-trasport u t-taxxi imposti fuq it-
tranżazzjoni, bħala mekkaniżmu ta' 
kummerċjalizzazzjoni, u t-telf jew l-ispiża 
fl-aħħar mill-aħħar jinġarru mill-
fornitur;

Emenda 93
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) xerrej jgħaddi l-ispejjeż imġarrba 
fit-trasport u l-ħżin tal-prodotti fuq il-
fornitur;

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) xerrej jobbliga lill-fornitur 
jikkonsenja l-prodotti biss lill-pjattaformi 
tal-fornitur;

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-prattiki kummerċjali msemmija fil-
punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 2 ikunu 
pprojbiti jekk il-ħlasijiet li jirriżultaw mill-
fornitur lix-xerrej ma jkunux relatati mal-
ispejjeż imġarrba mix-xerrej.

Emenda 96

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Meta lment relatat ma' prattika 
msemmija fil-paragrafu 2 jiġi ppreżentat 
lil awtorità tal-infurzar, l-oneru tal-prova 
li l-ftehim ta' forniment ikopri l-prattika 
kummerċjali inkwistjoni f'termini ċari u 
mhux ambigwi għandu jkun fuq ix-xerrej.
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Emenda 97

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu 
kwalunkwe prattika kummerċjali inġusta, 
kif definit fil-punt (-a) tal-Artikolu 2, lil 
hinn minn dawk imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-possibbiltà li l-Istati Membri jkollhom approċċ aktar ambizzjuż fir-
rigward tan-numru ta' prattiki kummerċjali inġusti li jkollhom l-intenzjoni li jipprojbixxu.

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk jintalab ħlas mix-xerrej għas-
sitwazzjonijiet deskritti fil-punti (b), (c) u 
(d) tal-paragrafu 2, ix-xerrej għandu, jekk 
jintalab mill-fornitur, jipprovdi lill-
fornitur stima tal-ħlasijiet għal kull unità 
jew globali, skont liema tkun xierqa, u sa 
fejn jikkonċerna s-sitwazzjonijiet deskritti 
fil-punti (b) u (d) tal-paragrafu 2, stima 
wkoll tal-kostijiet u l-bażi għal tali stima.

3. Jekk jintalab ħlas mix-xerrej għas-
sitwazzjonijiet deskritti fil-punti (b), (c) u 
(d) tal-paragrafu 2, ix-xerrej għandu 
jipprovdi lill-fornitur stima tal-ħlasijiet 
għal kull unità jew globali, skont liema 
tkun xierqa, u sa fejn jikkonċerna s-
sitwazzjonijiet deskritti fil-punti (b) u (d) 
tal-paragrafu 2, stima wkoll tal-kostijiet u 
l-bażi għal tali stima. Dawk l-istimi 
għandhom jiġu pprovduti bil-miktub mix-
xerrej, u l-fornitur ikun qabel magħhom 
qabel il-forniment tas-servizz ikkonċernat.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħti lill-fornituri aktar ċertezza u trasparenza rigward is-
servizzi li huma jħallsu għalihom.
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Emenda 99

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-projbizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 1 
u 2 jikkostitwixxu dispożizzjonijiet 
obbligatorji prevalenti li japplikaw għal 
kwalunkwe sitwazzjoni li tidħol fil-kamp 
ta' applikazzjoni tagħhom, irrispettivament 
mid-dritt li kieku kien ikun applikabbli 
għall-ftehim ta' forniment bejn il-partijiet.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-projbizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 1 
u 2 jikkostitwixxu dispożizzjonijiet 
obbligatorji prevalenti li japplikaw għal 
kwalunkwe sitwazzjoni li tidħol fil-kamp 
ta' applikazzjoni tagħhom, irrispettivament 
mid-dritt li kieku kien ikun applikabbli 
għall-ftehim ta' forniment bejn il-partijiet. 
L-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli li 
jmorru lil hinn mill-projbizzjonijiet 
stabbiliti għal kull prattika kummerċjali 
inġusta msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-possibilità li l-Istati Membri jkollhom approċċ aktar ambizzjuż fir-
rigward tal-projbizzjonijiet elenkati fl-Artikolu 3.

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li t-termini jew il-prattiki kuntrattwali li 
jeskludu l-interessi għal ħlas tard ikunu 
pprojbiti f'konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2011/7/UE.

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
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Relazzjonijiet kuntrattwali
1. Fornitur jista' jesiġi li kwalunkwe 
konsenja tal-prodotti agrikoli u tal-ikel 
tiegħu lil xerrej tkun is-suġġett ta' 
kuntratt bil-miktub bejn il-partijiet u/jew 
tkun is-suġġett ta' offerta bil-miktub għal 
kuntratt mingħand l-ewwel xerrej.
2. Kwalunkwe kuntratt jew offerta 
għal kuntratt imsemmija fil-paragrafu 1 
għandha:

(a) issir qabel ma ssir il-konsenja;
(b) issir bil-miktub; u
(c) tinkludi, b'mod partikolari, l-
elementi li ġejjin:
(i) il-prezz pagabbli għall-konsenja, li 
għandu:
– ikun statiku u jiġi stabbilit fil-kuntratt, 
u/jew
– jiġi kkalkulat billi jiġu kkombinati 
diversi fatturi stabbiliti fil-kuntratt, li 
jistgħu jinkludu indikaturi tas-suq li 
jirriflettu bidliet fil-kundizzjonijiet tas-
suq, il-kwantitajiet ikkonsenjati u l-
kwalità jew il-kompożizzjoni tal-prodotti 
agrikoli kkonsenjati;
(ii) il-kwantità u l-kwalità tal-prodotti 
kkonċernati li jistgħu jew iridu jiġu 
kkonsenjati u l-għażla tal-mument ta' 
dawn il-konsenji;
(iii) it-tul ta' żmien tal-kuntratt, li jista' 
jinkludi tul ta' żmien definit jew indefinit 
bi klawsoli ta' terminazzjoni;
(iv) dettalji rigward il-perjodi u l-
proċeduri ta' ħlas;
(v) arranġamenti għall-ġbir jew il-
konsenja tal-prodotti agrikoli, u
(vi) regoli applikabbli f'każ ta' force 
majeure.
3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 125, 
148 u 168 tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013.
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4. L-Istati Membri jistgħu jidentifikaw, 
jikkondividu u jippromwovu l-aħjar 
prattiki fir-rigward ta' kuntratti fit-tul, 
immirati lejn it-tisħiħ tal-pożizzjoni ta' 
negozjar tal-produtturi fi ħdan il-katina 
tal-provvista agrikola u tal-ikel.

Emenda 102

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità 
pubblika sabiex tinforza l-projbizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 3 fil-livell nazzjonali 
("awtorità tal-infurzar").

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità pubblika waħda jew aktar sabiex 
tinforza l-projbizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 3 fil-livell nazzjonali ("awtorità 
tal-infurzar") u jinforma lill-Kummissjoni 
dwar il-ħatra.

Emenda 103

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk Stat Membru jaħtar aktar 
minn awtorità ta' infurzar waħda fit-
territorju tiegħu, għandu jistabbilixxi 
punt ta' kuntatt wieħed għall-
kooperazzjoni fost l-awtoritajiet tal-
infurzar u għall-kooperazzjoni mal-
Kummissjoni.

Emenda 104

Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Awtorità kompetenti tal-infurzar
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1. L-awtorità tal-infurzar tal-Istat 
Membru li fih huwa stabbilit xerrej li jkun 
issuspettat li huwa involut fi prattika 
kummerċjali pprojbita, għandha tkun 
kompetenti biex tinvestiga prattiki 
kummerċjali inġusti mwettqa mix-xerrej.
2. Jekk fornitur jikkonsenja l-prodotti 
tiegħu lil riċevitur relatat max-xerrej iżda 
stabbilit fi Stat Membru li ma 
jikkorrispondix mal-post tal-istabbiliment 
tax-xerrej issuspettat li huwa involut fi 
prattika kummerċjali pprojbita, l-awtorità 
tal-infurzar ta' dak l-Istat Membru 
għandha tkun kompetenti biex tinvestiga 
prattiki kummerċjali inġusti mwettqa mix-
xerrej. Ir-riċevitur tal-prodotti għandu 
jitqies bħala responsabbli b'mod konġunt 
għall-ksur imwettaq.
3. Meta x-xerrej ikun stabbilit barra 
mill-Unjoni, l-awtorità tal-infurzar tal-
Istat Membru fejn il-fornitur huwa 
stabbilit għandha tkun kompetenti biex 
tinvestiga prattiki kummerċjali inġusti 
mwettqa kontra l-fornitur.
4. L-awtorità kompetenti għandha 
wkoll tkun kompetenti biex tinvestiga 
prattiki kummerċjali inġusti fir-rigward 
tal-forniment ta' servizzi marbuta mal-
ftehim ta' forniment. Ix-xerrej għandu 
jitqies responsabbli b'mod konġunt għal 
kwalunkwe ksur imwettaq minn fornitur 
terz tas-servizzi relatati.

Emenda 105

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornitur għandu jindirizza lment 
lill-awtorità tal-infurzar tal-Istat Membru li 
fih ikun stabbilit ix-xerrej issuspettat li 
kien involut fi prattika kummerċjali 
pprojbita.

1. L-ilmenti għandhom jiġu indirizzati 
lill-awtorità tal-infurzar tal-Istat Membru li 
fih ikun stabbilit ix-xerrej issuspettat li 
kien involut fi prattika kummerċjali 
pprojbita. Meta x-xerrej ikun stabbilit 
barra mill-Unjoni, l-ilment għandu jiġi 
indirizzat lill-awtorità tal-infurzar tal-Istat 
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Membru li fih jinsab il-fornitur. Dik l-
awtorità tal-infurzar għandha tieħu 
azzjoni.

Emenda 106

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fornitur jista' jressaq ilment lill-
awtorità tal-infurzar tal-Istat Membru li 
fih il-fornitur ikun stabbilit. L-awtorità 
tal-infurzar ta' dak l-Istat Membru 
għandha tgħaddi l-ilment lill-awtorità tal-
infurzar tal-Istat Membru li fih ix-xerrej 
li jkun issuspettat li huwa involut fi 
prattika kummerċjali pprojbita jkun 
stabbilit. Dik l-awtorità tal-infurzar 
għandha tieħu azzjoni.

Emenda 107

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi 
jew l-assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi li l-
membru/i tagħhom jew il-membru/i tal-
membri tagħhom iħossu li jkunu affettwati 
minn prattika kummerċjali pprojbita 
għandu jkollhom id-dritt li jissottomettu 
lment.

2. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi 
jew tal-fornituri jew l-assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi jew tal-
fornituri, l-organizzazzjonijiet li jaħdmu 
mal-produtturi b'għarfien ta' prattiki 
kummerċjali fil-katina agrikola u tal-ikel, 
u organizzazzjonijiet rappreżentattivi, li l-
membru/i tagħhom jew il-membru/i tal-
membri tagħhom iħossu li jkunu affettwati 
minn prattika kummerċjali pprojbita 
għandu jkollhom id-dritt li jressqu lment u 
li jkunu involuti b'mod xieraq fil-
proċedimenti.

Emenda 108
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità tal-infurzar għandha 
tiżgura, jekk tintalab dan mill-ilmentatur, 
il-kunfidenzjalità tal-identità tal-ilmentatur 
u kwalunkwe informazzjoni oħra, li l-
ilmentatur iħoss li d-divulgazzjoni tagħha 
tkun ta' ħsara għall-interessi tiegħu. L-
ilmentatur għandu jidentifika tali 
informazzjoni f'talba possibbli għall-
kunfidenzjalità.

3. L-awtorità tal-infurzar għandha 
tiżgura l-kunfidenzjalità tal-identità tal-
ilmentatur u kwalunkwe informazzjoni 
oħra li l-ilmentatur iħoss li d-divulgazzjoni 
tagħha tkun ta' ħsara għall-interessi tiegħu. 
L-ilmentatur għandu jidentifika tali 
informazzjoni f'talba possibbli għall-
kunfidenzjalità. Matul il-proċedura, l-
awtorità tal-infurzar għandha tiżgura l-
kunfidenzjalità tal-proċess u ta' 
kwalunkwe informazzjoni sensittiva, 
filwaqt li tipproteġi d-drittijiet proċedurali 
taż-żewġ partijiet.

Emenda 109

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta tali informazzjoni tkun 
madankollu ppubblikata, ix-xerrej ma 
għandu, abbażi ta' dik l-informazzjoni, 
iwettaq l-ebda att detrimentali fir-rigward 
tal-fornitur. Jekk ix-xerrej jikser dik il-
projbizzjoni, ix-xerrej għandu jkun 
responsabbli għal kumpens għall-ħsara 
kkawżata lill-fornitur, inkluż it-telf, it-telf 
ta' profitt u l-ħsara fir-reputazzjoni.

Emenda 110

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-awtorità tal-infurzar tqis li 
ma jkunx hemm raġunijiet suffiċjenti 
sabiex taġixxi fuq ilment, għandha 
tinforma lill-ilmentatur dwar ir-

imħassar
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raġunijiet.

Emenda 111

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
gwida multilingwi, li għandha tkun 
disponibbli fuq is-sit web tagħha, li 
tispjega kif għandu jiġi abbozzat ilment u 
liema tip ta' informazzjoni trid tingħata 
lill-awtoritajiet tal-infurzar rispettivi fl-
Unjoni kollha biex jiddeċiedu jekk tistax 
tinfetaħ investigazzjoni formali.

Ġustifikazzjoni

L-SMEs ħafna drabi ma jkollhomx l-għarfien espert u l-kompetenza biex jiddefendu d-
drittijiet tagħhom. Dan huwa partikolarment minnu għall-SMEs fid-dinja li qed tiżviluppa. 
Għalhekk, il-pariri u l-appoġġ tal-Kummissjoni huma indispensabbli għall-SMEs biex 
jipproteġu u jinfurzaw id-drittijiet tagħhom.

Emenda 112

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità tal-infurzar tkun mgħammra 
tajjeb u għandhom jagħtuha s-setgħat li 
ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet tal-infurzar tagħhom ikunu 
mgħammra tajjeb u jkollhom ir-riżorsi 
meħtieġa, inkluż biżżejjed baġit u 
għarfien espert, sabiex jiżguraw il-
funzjonament xieraq u ġust tal-katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel. Huma 
għandhom jagħtuhom is-setgħat li ġejjin:

Emenda 113

Proposta għal direttiva
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Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tibda u twettaq investigazzjonijiet 
fuq inizjattiva proprja jew abbażi ta' lment;

(a) li tibda proattivament u twettaq 
investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja 
abbażi ta' suspett raġonevoli jew ta' lment, 
inklużi lmenti anonimi jew ilmenti minn 
informaturi;

Emenda 114

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li twettaq spezzjonijiet għall-
għarrieda fuq il-post fil-qafas tal-
investigazzjonijiet tagħha;

Emenda 115

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li tieħu deċiżjoni li tistabbilixxi ksur 
tal-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 u 
tirrikjedi li x-xerrej iwaqqaf il-prattika 
kummerċjali pprojbita. L-awtorità tista' 
tastjeni milli tieħu kwalunkwe deċiżjoni 
bħal din, jekk tali deċiżjoni tirriskja li 
tiżvela l-identità ta' lmentatur jew tikxef 
kwalunkwe informazzjoni oħra li l-
ilmentatur iqis li d-divulgazzjoni tagħha 
tkun ta' ħsara għall-interessi tiegħu, bil-
kundizzjoni li l-ilmentatur ikun identifika 
dik l-informazzjoni skont l-Artikolu 5(3);

(c) li tieħu deċiżjoni li tistabbilixxi ksur 
tal-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 u 
tagħti lill-fornitur perjodu intermedjarju 
biex iwaqqaf il-prattika kummerċjali 
inġusta, u tobbliga lix-xerrej iwaqqaf il-
prattika kummerċjali pprojbita, kif ukoll 
iħassar il-klawsoli jew il-kuntratti illegali 
rilevanti. L-awtorità tista' tastjeni milli 
tieħu kwalunkwe deċiżjoni bħal din, jekk 
tali deċiżjoni tirriskja li tiżvela l-identità ta' 
lmentatur jew tikxef kwalunkwe 
informazzjoni oħra li l-ilmentatur iqis li d-
divulgazzjoni tagħha tkun ta' ħsara għall-
interessi tiegħu, bil-kundizzjoni li l-
ilmentatur ikun identifika dik l-
informazzjoni skont l-Artikolu 5(3);



PE635.377/ 49

MT

Emenda 116

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li timponi multa pekunarja fuq l-
awtur tal-ksur. Il-multa għandha tkun 
effettiva, proporzjonata u dissważiva 
b'kont meħud tan-natura, id-durata u l-
gravità tal-ksur;

(d) li timponi multa pekunarja u/jew 
sanzjonijiet oħra ugwalment effettivi fuq 
il-persuna fiżika jew ġuridika misjuba li 
tkun wettqet ksur ta' din id-Direttiva, 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Il-multa u sanzjonijiet oħra għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati għall-ħsara 
kkawżata u dissważivi, b'kont meħud tan-
natura, id-durata u l-gravità tal-ksur. Il-
ksur ripetut mill-istess xerrej għandu 
jitqies meta jiġu ddeterminati l-multa 
pekunarja u s-sanzjonijiet l-oħra li 
għandhom jiġu applikati;

Emenda 117

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li tirranġa għal kumpens għad-
danni mill-awtur ta' ksur f'każijiet fejn il-
kunfidenzjalità tkun intalbet mill-
ilmentatur;

Emenda 118

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li tippubblika d-deċiżjonijiet tagħha 
fir-rigward tal-punti (c) u (d);

(e) li tippubblika b'mod sistematiku d-
deċiżjonijiet tagħha fir-rigward tal-
punti (c) u (d);

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti l-pubblikazzjoni sistematika tad-deċiżjonijiet maħruġa mill-
awtoritajiet tal-infurzar. Għaldaqstant, il-kumpaniji ħatja ta' prattiki kummerċjali inġusti 



PE635.377/ 50

MT

għandhom jissemmew b'isimhom pubblikament.

Emenda 119

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li tinforma lix-xerrejja u lill-
fornituri dwar l-attivitajiet tagħha, 
permezz ta' rapporti annwali, li fost l-
oħrajn għandhom jiddeskrivu l-għadd ta' 
lmenti riċevuti u l-investigazzjonijiet 
mibdija u magħluqin minnha. Għal kull 
investigazzjoni, ir-rapport għandu jinkludi 
deskrizzjoni sommarja tal-kwistjoni u l-
eżitu tal-investigazzjoni.

(f) li tippubblika ġabra tal-azzjonijiet 
ta' infurzar u l-attivitajiet tagħha, permezz 
ta' rapporti annwali, li fost l-oħrajn 
għandhom jiddeskrivu l-karatteristiċi tal-
prattiki kummerċjali inġusti identifikati u 
l-għadd ta' lmenti riċevuti u l-
investigazzjonijiet mibdija u magħluqin 
minnha, u dawk li għadhom għaddejjin, 
kif ukoll lista ta' intrapriżi li nstab li 
kienu qed jużaw tali prattiki. Għal kull 
investigazzjoni, ir-rapport għandu jkun fih 
deskrizzjoni sommarja tal-kwistjoni, il-
konklużjonijiet tal-investigazzjoni u l-
informazzjoni dwar l-eżitu tal-proċedura, 
kif ukoll id-deċiżjoni meħuda, 
f'konformità mar-regoli ta' 
kunfidenzjalità stabbiliti taħt il-liġi 
nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda huwa li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tax-xogħol tal-awtoritajiet tal-
infurzar u tal-investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin, f'konformità mar-regoli ta' 
kunfidenzjalità nazzjonali.

Emenda 120

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-eżerċitar ta' dawk is-setgħat ikun 
soġġett għal salvagwardji xierqa fir-
rigward tad-drittijiet tad-difiża, 
f'konformità mal-prinċipji ġenerali tal-liġi 
tal-Unjoni u l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkluż 
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meta l-ilmentatur jitlob trattament 
kunfidenzjali tal-informazzjoni skont l-
Artikolu 5(3).

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-ilmenti anonimi, jeħtieġ li jiġu kkunsidrati r-regoli nazzjonali dwar it-
trasparenza tal-proċessi u l-proċedimenti legali. Il-kunfidenzjalità tal-identità tal-ilmentatur 
hija importanti. Madankollu, huwa meħtieġ ukoll li jiġi żgurat li ma jkunx hemm 
kontradizzjoni mal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem.

Emenda 121

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Obbligi tal-awtorità tal-infurzar

1. L-awtoritajiet tal-infurzar 
għandhom jikkontrollaw u jiżguraw il-
funzjonament xieraq u ġust tal-katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel fl-Unjoni.
2. Fi żmien 30 jum minn meta jasal 
ilment, l-awtorità tal-infurzar għandha 
tinforma lill-ilmentatur dwar id-deċiżjoni 
tagħha li taġixxi jew li ma taġixxix fuq l-
ilment.
3. Meta l-awtorità tal-infurzar tqis li 
ma jkunx hemm raġunijiet suffiċjenti 
sabiex taġixxi fuq ilment, hija għandha 
tadotta deċiżjoni formali motivata li tiċħad 
l-ilment u tinforma lill-ilmentatur dwar 
dik id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha 
tkun soġġetta għal sħarriġ ġudizzjarju.
4. Meta l-awtorità tal-infurzar tqis li 
hemm raġunijiet suffiċjenti biex taġixxi 
dwar ilment, hija għandha tibda u twettaq 
investigazzjoni, li għandha tiġi konkluża 
fi żmien sitt xhur mill-bidu tal-
investigazzjoni. F'każijiet debitament 
ġustifikati, il-perjodu ta' sitt xhur jista' 
jiġi estiż b'perjodu addizzjonali ta' 
sitt xhur. L-awtorità tal-infurzar għandha 
tinforma lill-ilmentatur b'din l-estensjoni 
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u bir-raġunijiet warajha.
5. Meta, bħala riżultat tal-
investigazzjoni, jiġi stabbilit ksur ta' din 
id-Direttiva, l-awtorità tal-infurzar 
għandha tirrikjedi li x-xerrej itemm il-
prattika kummerċjali pprojbita u jimponi 
multa pekunarja u/jew sanzjonijiet oħra 
ugwalment effettivi fuq il-persuna fiżika 
jew ġuridika li tkun l-awtur tal-ksur, 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Il-multa u sanzjonijiet oħra għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati għall-ħsara 
kkawżata u dissważivi, filwaqt li titqies in-
natura, id-durata u l-gravità tal-ksur. Il-
ksur ripetut mill-istess xerrej għandu 
jitqies meta tiġi ddeterminata l-multa 
pekunarja u s-sanzjonijiet l-oħra li 
għandhom jiġu applikati;
6. L-awtorità tal-infurzar tista' tastjeni 
milli tieħu kwalunkwe deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 5 ta' dan l-
Artikolu, jekk tali deċiżjoni tirriskja li 
tiżvela l-identità ta' lmentatur jew tikxef 
kwalunkwe informazzjoni oħra li l-
ilmentatur iqis li d-divulgazzjoni tagħha 
tkun ta' ħsara għall-interessi tiegħu, bil-
kundizzjoni li l-ilmentatur ikun identifika 
dik l-informazzjoni f'konformità mal-
Artikolu 5(3);
7. L-awtorità tal-infurzar tista' 
tiddeċiedi li tippubblika d-deċiżjonijiet 
tagħha relatati mal-paragrafu 5 ta' dan l-
Artikolu.

Emenda 122

Proposta għal direttiva
Artikolu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b
Atti delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati li jistabbilixxu kriterji 
u metodoloġija komuni għall-użu mill-
awtoritajiet tal-infurzar meta jiġi 
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determinat l-ammont ta' multi pekunarji, 
wara li jitqiesu mill-inqas l-elementi li 
ġejjin: id-dħul tal-kontraventur, il-
benefiċċji akkumulati mill-kontraventur 
mill-prattika kummerċjali inġusta, l-
għadd u l-istatus tal-vittmi tal-ksur, u l-
użu ripetut ta' prattiki kummerċjali 
inġusti minn xerrej.

Emenda 123

Proposta għal direttiva
Artikolu 6c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6c
Medjazzjoni jew mekkaniżmu ta' 

soluzzjoni alternattiva għat-tilwim
1. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
u l-obbligi tal-awtoritajiet tal-infurzar 
stabbiliti fl-Artikoli 6 u 6a, l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu l-użu ta' 
proċeduri ta' medjazzjoni effettivi u 
indipendenti jew mekkaniżmu ta' 
soluzzjoni alternattiva għat-tilwim fil-każ 
ta' tilwima bejn fornitur u xerrej 
minħabba prattika kummerċjali inġusta 
kif definit fil-punt (-a) tal-Artikolu 2.
2. L-użu ta' medjazzjoni jew ta' 
mekkaniżmu ta' soluzzjoni alternattiva 
għat-tilwim għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-fornitur li 
jressaq ilment, kif stabbilit fl-Artikolu 5.
3. Il-Kummissjoni tista' tiffaċilita d-
djalogu u l-iskambju ta' prattiki pprovati 
li jikkonċernaw l-użu tal-medjazzjoni jew 
ta' mekkaniżmu ta' soluzzjoni alternattiva 
għat-tilwim fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 124

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-
infurzar

Netwerk tal-Unjoni għall-Infurzar

Emenda 125

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet tal-infurzar jikkooperaw 
b'mod effettiv ma' xulxin u jipprovdu 
assistenza reċiproka lil xulxin fl-
investigazzjonijiet li jkollhom dimensjoni 
transfruntiera.

1. B'dan qed jiġi stabbilit Netwerk tal-
Unjoni għall-Infurzar ("in-Netwerk").

Emenda 126

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet tal-infurzar 
għandhom jiltaqgħu darba fis-sena biex 
jiddiskutu l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva abbażi tar-rapporti annwali 
msemmija fl-Artikolu 9(1) u l-aqwa 
prattiki fil-qasam li tkopri. Il-
Kummissjoni għandha tiffaċilita dawk il-
laqgħat.

2. L-iskop tan-Netwerk huwa li jservi 
bħala pjattaforma għal kooperazzjoni 
strutturata bejn l-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-Istati Membri u l-Kummissjoni u li 
jissimplifika l-prattiki tal-awtoritajiet tal-
infurzar fi ħdan l-Unjoni.

Emenda 127

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi u ġġestixxi sit web li jipprovdi 
l-possibbiltà ta' skambju ta' informazzjoni 
bejn l-awtoritajiet tal-infurzar u l-
Kummissjoni, b'mod partikolari fir-

imħassar
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rigward tal-laqgħat annwali.

Emenda 128

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
jkollha mailbox li tiffunzjona disponibbli 
fuq is-sit web tagħha biex tappoġġa l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) 
kemm fl-Unjoni kif ukoll barra minnha 
sabiex jiġu protetti u infurzati d-drittijiet 
tagħhom kontra prattiki kummerċjali 
inġusti, billi tipprovdi informazzjoni dwar 
il-proċeduri. L-informazzjoni rilevanti 
kollha għandha tiġi pprovduta fil-lingwi 
kollha tal-Unjoni.

Emenda 129

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Kompożizzjoni tan-Netwerk tal-Unjoni 

għall-Infurzar
1. In-Netwerk għandu jkun magħmul 
minn rappreżentant wieħed minn kull 
awtorità tal-infurzar imsemmija fl-
Artikolu 4, żewġ rappreżentanti mill-
Kummissjoni u s-sostituti rispettivi 
tagħhom.
2. In-Netwerk għandu jiltaqa' f'intervalli 
regolari u, jekk ikun hemm bżonn, fuq 
talba debitament ġustifikata tal-
Kummissjoni jew ta' Stat Membru.
3. In-Netwerk għandu jinvolvi lill-partijiet 
ikkonċernati kollha rilevanti fid-
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diskussjoni tal-applikazzjoni tad-direttiva, 
bil-għan li jiffaċilita djalogu u skambju 
tal-aħjar prattiki u jippromwovi approċċ 
komuni.

Emenda 130

Proposta għal direttiva
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Kompiti koordinati ta' infurzar

1. In-Netwerk għandu jkollu l-kompiti li 
ġejjin:
(a) li jiddiskuti l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva abbażi tar-rapporti annwali 
msemmija fl-Artikolu 9(1);
(b) li jiffaċilita l-iskambju ta' 
informazzjoni dwar suġġetti rilevanti, 
inkluż dwar ir-riżultati tal-
investigazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) 
tal-Artikolu 6(1) u dwar każijiet ġodda ta' 
prattiki kummerċjali inġusti;
(c) li jikkoordina u jiffaċilita l-iskambju 
ta' informazzjoni u tal-aħjar prattiki li 
jikkonċernaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
l-esperjenza tal-infurzar tal-Istati Membri 
b'mod ikkoordinat u sistematiku sabiex 
jitjieb il-fehim komuni dwar liema tipi 
speċifiċi ta' prattiki kummerċjali 
għandhom jitqiesu bħala prattiki 
kummerċjali inġusti u biex jiġu indirizzati 
aħjar il-prattiki kummerċjali inġusti 
transfruntiera potenzjali;
(d) li jeżamina kwalunkwe kwistjoni 
rigward l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
u jadotta linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet sabiex iħeġġeġ 
applikazzjoni konsistenti, inkluż billi 
joħloq metodoloġija komuni għad-
definizzjoni u l-iffissar tal-penali;
(e) li jippromwovi u jiffaċilita 
kollaborazzjoni ma' netwerks u gruppi 
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oħra rilevanti, b'mod partikolari l-
Inizjattiva tal-Katina tal-Provvista.
2. Il-Kummissjoni għandu jkollha l-
kompiti li ġejjin:
(a) li tistabbilixxi u timmaniġġja sit web li 
jipprovdi l-possibbiltà ta' skambju ta' 
informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-
infurzar u l-Kummissjoni, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-laqgħat 
annwali;
(b) li tiffaċilita l-organizzazzjoni ta' 
programmi ta' taħriġ komuni u skambji 
tal-persunal bejn l-awtoritajiet tal-
infurzar, u fejn xieraq, mal-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-pajjiżi terzi;
(c) li torganizza l-laqgħat tan-Netwerk 
imsemmija fl-Artikolu 7a(2);
(d) li tiffaċilita għarfien espert tekniku 
jew xjentifiku għall-iskop tal-
implimentazzjoni ta' kooperazzjoni 
amministrattiva għall-infurzar.

Emenda 131

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
regoli mfassla sabiex jikkumbattu l-prattiki 
kummerċjali inġusti, li jmorru lil hinn 
minn dawk stabbiliti fl-Artikoli 3, 5, 6 u 7, 
bil-kundizzjoni li tali regoli nazzjonali 
jkunu kompatibbli mar-regoli dwar il-
funzjonament tas-suq intern.

1. L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jintroduċu regoli mfassla sabiex 
jikkumbattu l-prattiki kummerċjali inġusti, 
li jkunu aktar stretti minn dawk stipulati 
f'din id-Direttiva, bil-kundizzjoni li tali 
regoli nazzjonali jkunu kompatibbli mar-
regoli dwar il-funzjonament tas-suq intern, 
inkluż il-moviment liberu tal-merkanzija 
u s-servizzi u l-libertà tal-istabbiliment, 
in-nondiskriminazzjoni u l-aċċess għal 
stħarriġ ġudizzjarju imparzjali u 
indipendenti.

Emenda 132

Proposta għal direttiva
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Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe 
regola nazzjonali ġdida li tkun aktar 
stretta minn dawk stabbiliti f'din id-
Direttiva.

Emenda 133

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għar-regoli 
nazzjonali li għandhom l-għan li 
jikkumbattu prattiki kummerċjali inġusti 
li mhumiex fil-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha, bil-kundizzjoni li tali regoli jkunu 
kompatibbli mar-regoli dwar il-
funzjonament tas-suq intern.

Emenda 134

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 - paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Il-proċedimenti b'relazzjoni mal-
punti (c) sa (e) tal-Artikolu 6 għandhom 
ikunu konformi mal-proċedimenti 
amministrattivi u legali u mal-prinċipji fl-
Istat Membru speċifiku.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-ilmenti anonimi, jeħtieġ li jiġu kkunsidrati r-regoli nazzjonali dwar it-
trasparenza tal-proċessi u l-proċedimenti legali.

Emenda 135

Proposta għal direttiva
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Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Osservatorji nazzjonali dwar il-

funzjonament tal-katina tal-provvista 
agrikola u tal-ikel

1. Sabiex iżommu lill-atturi ekonomiċi 
u lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati 
Membri infurmati, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu osservatorji nazzjonali dwar 
il-funzjonament tal-katina tal-provvista 
agrikola u tal-ikel.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-osservatorji nazzjonali tagħhom ikunu 
mgħammra b'mod xieraq u għandhom 
jagħtuhom is-setgħat li ġejjin:
(a) il-ġbir tad-data statistika kollha 
disponibbli meħtieġa għall-analiżi tal-
mekkaniżmi tal-formazzjoni tal-prezzijiet 
u l-marġnijiet fil-katina tal-provvista 
agrikola u tal-ikel u l-eżistenza ta' prattiki 
kummerċjali inġusti;
(b) l-analiżi tal-informazzjoni miġbura 
u t-twettiq jew l-ikkummissjonar ta' 
riċerka meħtieġa għall-attività tagħha;
(c) il-produzzjoni ta' rapporti sommarji 
dwar is-setturi studjati u t-tixrid regolari 
tax-xogħol tagħha;
(d) il-kontribut u/jew l-għajnuna 
tagħha lill-awtorità ta' implimentazzjoni, 
fit-tfassil tar-rapport dwar prattiki 
kummerċjali inġusti f'relazzjonijiet bejn 
il-kumpaniji fi ħdan il-katina tal-provvista 
agrikola u tal-ikel, kif stipulat fl-
Artikolu 9.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tagħmilha possibbli għall-Istati Membri li jwaqqfu 
osservatorji nazzjonali dwar il-funzjonament tal-katina tal-provvista agroalimentari, bil-għan 
li l-atturi ekonomiċi u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati Membri jinżammu infurmati dwar 
il-funzjonament tal-katina tal-provvista agroalimentari.
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Emenda 136

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-15 ta' Marzu ta' kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jibagħtu rapport lill-
Kummissjoni dwar il-prattiki kummerċjali 
inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal 
negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel. 
Dak ir-rapport għandu jinkludi, b'mod 
partikolari, id-dejta rilevanti kollha dwar l-
applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli skont 
din id-Direttiva fl-Istat Membru konċernat 
fis-sena preċedenti.

1. Sal-15 ta' Marzu ta' kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jibagħtu rapport lill-
Kummissjoni dwar il-prattiki kummerċjali 
inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal 
negozju fil-katina tal-provvista agrikola u 
tal-ikel. Dak ir-rapport għandu jinkludi, 
b'mod partikolari, id-dejta rilevanti kollha 
dwar l-applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli 
skont din id-Direttiva, kif ukoll dwar l-
effikaċja tal-miżuri implimentati mill-
awtorità tal-infurzar fl-Istat Membru 
konċernat fis-sena preċedenti. L-Istat 
Membru għandu jiżgura djalogu mal-
partijiet ikkonċernati kollha rilevanti, 
inklużi l-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi, dwar il-funzjonament tal-
katina tal-provvista fit-territorju tagħhom.

Emenda 137

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux qabel tliet snin wara d-data ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva u 
tippreżenta rapport dwar is-sejbiet ewlenin 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni.

1. Fi żmien tliet snin wara d-data ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha twettaq l-ewwel 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva u 
tippreżenta rapport dwar is-sejbiet ewlenin 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda 138

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1a. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta, 
iżda m'għandhiex tkun limitata:
(a) għall-effikaċja fil-protezzjoni tal-
atturi l-aktar dgħajfa fil-katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel minn prattiki 
kummerċjali inġusti;
(b) għall-effikaċja tal-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar 
u jekk hemmx bżonn ta' koordinazzjoni 
biex tiġi infurzata u mmonitorjata l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-prattiki 
kummerċjali inġusti

Emenda 139

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Abbażi tar-riżultati tar-rapport 
tagħha, il-Kummissjoni tista' tippreżenta 
proposti leġiżlattivi xierqa.

Emenda 140

Proposta għal direttiva
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Rappurtar dwar l-effetti fuq il-

konsumaturi
1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni biex tistabbilixxi jekk 
prattiki kummerċjali speċifiċi li huma 
inġusti għandhomx effetti negattivi fuq il-
konsumaturi, u għandha tippreżenta 
rapport dwar ir-riżultati ewlenin lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni.
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2. Abbażi tar-riżultati tar-rapport 
tagħha, il-Kummissjoni tista' tippreżenta 
proposti leġiżlattivi xierqa.

Emenda 141

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kuntratti eżistenti ta' provvista li 
ġew konklużi qabel ... [id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-Istati 
Membri jistgħu jipprevedu perjodu 
tranżitorju ta' mhux aktar minn sitt xhur 
wara... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva] għall-konformità mar-regoli 
stipulati fid-Direttiva.


