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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-bdiewa fl-Unjoni Ewropea jinsabu fl-aktar pożizzjoni dgħajfa fil-katina alimentari 
minħabba li s-setgħa ta' negozjar tagħhom hija baxxa ħafna. Fis-snin reċenti, il-Politika 
Agrikola Komuni (PAK) introduċiet ċerti dispożizzjonijiet ġodda biex ittejjeb il-pożizzjoni 
tagħhom fis-suq, billi tippromwovi konċentrazzjoni akbar ta' provvista permezz tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi.  

Għalkemm kien hemm bidla politika f'direzzjoni aktar pożittiva, għad hemm lok għal titjib 
leġiżlattiv, u għad baqa' ħafna xi jsir biex jintlaħaq bilanċ ottimali bejn l-atturi differenti. 
Livell għoli ta' frammentazzjoni fil-provvista agroalimentari, il-fatt li l-għodod ta' appoġġ tal-
PAK għandhom approċċ orjentat lejn is-suq, u ż-żieda fil-volatilità tal-prezzijiet huma lkoll 
fatturi li jagħmlu l-garanzija ta' livell xieraq ta' kundizzjonijiet ekwi bejn il-fornituri u x-
xerrejja kruċjali.  

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li għall-bdiewa, il-prattiki inġusti jistgħu jwasslu għal telf 
ekonomiku, filwaqt li jikkontrobilanċjaw il-benefiċċji li jiksbu mis-sussidji tal-PAK, li qed 
isiru dejjem aktar ikkundizzjonati għal sostenibbiltà ambjentali. Hemm diversi tipi ta' prattiki 
inġusti, iżda wħud, bħall-bejgħ bit-telf, huma rikorrenti ħafna u l-vittmi ftit għandhom libertà 
biex jirreaġixxu kontrihom minħabba lakuni u inċertezzi legali.

Wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tirreaġixxi għal din is-sitwazzjoni u tipprova toħloq qafas 
legali, li jgħin biex jintlaħaq bilanċ aħjar fil-katina alimentari. Prattiki inġusti qed jagħmlu 
ħsara lill-profitabbiltà ta' ħafna negozji agrikoli fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ma 
jistgħux sempliċiment jagħlqu għajnejhom għal din is-sitwazzjoni. L-hekk imsejħa Inizjattiva 
tal-Katina tal-Provvista adottata xi snin ilu ppreżentat sett pożittiv ta' prinċipji ta' prattiki 
tajba, iżda sfortunatament din mhux biżżejjed biex tiġġieled b'mod effiċjenti l-prattiki inġusti 
dment li din ma tkunx akkumpanjata minn penali għal nuqqas ta' konformità, u ma jkun 
hemm l-ebda possibbiltà li jsiru lmenti kunfidenzjali.

Ta' min ifaħħar lill-Kummissjoni Ewropea talli ħadet l-ewwel pass billi introduċiet il-
leġiżlazzjoni tal-UE f'dan il-qasam u pproponiet dispożizzjonijiet minimi għall-Istati Membri 
kollha. Madankollu, il-proposta għandha titjieb f'xi aspetti sabiex jiġi evitat li tirriżulta 
f'sempliċi ġest politiku.  

L-ewwel nett, huwa importanti ħafna li t-test legali tal-UE ma jnaqqasx il-progress li diġà sar 
f'xi Stati Membri biex jiġu indirizzati l-prattiki inġusti. Il-fatt li l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali jitħallew imorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi stabbiliti fid-Direttiva huwa punt 
essenzjali għar-rapporteur. Xi pajjiżi stabbilixxew regolamenti li tejbu r-relazzjonijiet bejn l-
atturi kollha fil-katina tal-valur b'mod konsiderevoli.

Fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta, dan huwa restrittiv wisq peress li jkopri 
biss il-prattiki abbużivi minn klijenti kbar lejn intrapriżi tal-provvista żgħar u medji. Ir-
rapporteur hija tal-fehma li l-protezzjoni legali tal-UE għandha titkabbar sabiex tkopri l-
ispettru sħiħ ta' sitwazzjonijiet inġusti.

It-test tal-Kummissjoni ma jittrattax il-bejgħ bi prezzijiet li ma jkoprux l-ispejjeż, u dan huwa 
preċiżament is-suġġett ewlieni tal-ilmenti espressi mill-bdiewa b'rabta ma' ċerti prattiki ta' 
promozzjoni kapriċċużi ta' prodotti li jitħassru malajr li jitqiesu mix-xerrejja l-kbar bħala 
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azzjonijiet attraenti biex jattiraw lill-klijenti.

Ir-rapporteur temmen bil-qawwa li mingħajr kuntratti bil-miktub, il-leġiżlazzjoni tal-UE qatt 
mhu se tkun effettiva. Għalkemm il-leġiżlazzjoni tal-PAK għadha ma tipprovdix kuntratti bil-
miktub obbligatorji fil-livell tal-UE, id-Direttiva l-ġdida għandha tirrifletti mill-inqas xi 
progress li sar fil-qafas tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq (OKS) agrikoli, li tippermetti 
lill-Istati Membri jagħmlu l-kuntratti bil-miktub obbligatorji fit-territorju tagħhom. Ir-
rapporteur tħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jintroduċu kuntratti obbligatorji li jsegwu l-
eżempju ta' ċerti pajjiżi, bħal Spanja.  

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi madwar l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri għandu 
jkollhom kriterji uniformi biex jikkalkolaw is-sanzjonijiet għal prattiki inġusti, mingħajr ma 
jimminaw il-kompetenzi nazzjonali. Ir-rapporteur tipproponi formulazzjoni, li hija simili għal 
oħrajn li diġà jinsabu f'testi leġiżlattivi tal-UE eżistenti.   

It-trasparenza fis-suq hija wkoll element importanti li għandu jitqies fil-leġiżlazzjoni tal-UE 
meta jiġu indirizzati l-prattiki kummerċjali inġusti. B'segwitu ta' ċerti dispożizzjonijiet 
nazzjonali diġà adottati, ir-rapporteur tipproponi li l-Istati Membri kollha jistabbilixxu 
osservatorji tal-katina agroalimentari nazzjonali biex jimmonitorjaw il-prezzijiet tas-suq u 
jidentifikaw l-irregolaritajiet. Tali għodda tkun utli ħafna biex tivvaluta l-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni fid-dawl tar-reviżjonijiet futuri u l-iskambju ta' data nazzjonali.

Il-possibbiltà li tiġi protetta l-kunfidenzjalità ta' produttur li jressaq ilment hija element 
ewlieni tal-proposta tal-Kummissjoni li jippermetti li l-ilmenti jsiru mingħajr ma jkun preżenti 
l-"fattur ta' biża'". Ir-rapporteur tixtieq issaħħaħ it-test tal-Kummissjoni sabiex id-dritt ta' 
kunfidenzjalità jsir awtomatiku.

Fost modifiki rilevanti oħra għall-proposta tal-Kummissjoni, ir-rapporteur tixtieq tenfasizza 
wkoll il-ħtieġa li fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jiġu koperti x-xerrejja bbażati 
f'pajjiżi terzi li jixtru prodotti tal-UE li jinbigħu fis-swieq tal-Istati Membri. L-għan huwa li 
tiġi evitata sitwazzjoni fejn xi xerrejja jaħarbu mid-dispożizzjonijiet tal-UE sempliċement billi 
jċaqalqu l-post ta' stabbiliment tagħhom barra mill-UE; 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal 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-

(3) Operaturi differenti huma attivi fil-
katina tal-provvista agroalimentari fl-
istadji tal-produzzjoni, l-ipproċessar, il-
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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.

kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni u 
l-bejgħ bl-imnut ta' prodotti agrikoli jew
tal-ikel. Il-katina hija definittivament l-
aktar kanal importanti għat-twassil tal-
prodotti. Dawk l-operaturi jinnegozjaw 
prodotti agrikoli jew 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 ikel u prodotti 
agrikoli. 

(Il-bidla minn "katina tal-provvista tal-
ikel" għal "katina tal-provvista 
agroalimentari" tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 5

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 agroalimentari. 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 u ta' kapitalizzazzjoni medja fil-
katina tal-provvista agroalimentari kemm 
fl-Unjoni kif ukoll barra minnha. 
Madankollu, l-operaturi kollha, 
irrispettivament mid-dimensjoni 
ekonomika tagħhom huma vulnerabbli 
għal prattiki kummerċjali inġusti.

Ġustifikazzjoni

Għall-ewwel parti tal-emenda: ara l-ġustifikazzjoni taħt l-emenda 7. It-tieni parti twitti t-triq 
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għat-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni għall-operaturi kollha irrispettivament mid-
dimensjoni ekonomika. Il-produtturi ta' ikel fuq skala żgħira u l-ħaddiema fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw ibatu direttament jew indirettament minħabba prattiki kummerċjali inġusti 
imposti fuqhom mill-maġġoranza tal-aktar atturi b'saħħithom fil-katina tal-provvista tal-ikel.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-produtturi agrikoli, li jfornu l-
prodotti agrikoli primarji, huma fil-biċċa 
l-kbira ta' daqs żgħir u medju. 
Madankollu, is-sett limitat ta' kriterji li 
jintuża biex jiġu ddefiniti l-intrapriżi ż-
żgħar u ta' daqs medju ta' spiss jinqabeż 
fil-produzzjoni agrikola, pereżempju meta 
jkunu impjegati ħaddiema staġonali. 
Għalhekk, huwa xieraq li l-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva jiġi estiż 
biex jinkludi lill-kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja. Il-kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja ("mid-caps") 
huma intrapriżi jew organizzazzjonijiet 
tal-produtturi, kooperattivi jew 
assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet 
tal-produtturi bi struttura ta' daqs medju 
u bi proporzjon ta' kapitali għoli, u b'total 
tal-persunal sa 3000 impjegat. Barra 
minn hekk, l-impriżi b'kapitalizzazzjoni 
medja jistgħu jkunu intrapriżi mmexxija 
mill-familji. L-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni 
medja ftit għandhom saħħa fis-suq meta 
mqabbla mal-atturi kbar fil-katina 
agrikola jew tal-provvista tal-ikel.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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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. 
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.

(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. 
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. Billi l-
pressjoni finanzjarja fuq l-intrapriżi 
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 
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.

__________________

12 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda twitti t-triq għat-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni għall-operaturi kollha 
irrispettivament mid-dimensjoni ekonomika.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 8

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 tal-ikel lil xerrejja stabbiliti 
fl-Unjoni sabiex jevitaw l-effetti distorsivi 
mhux intenzjonati li jirriżultaw mill-
protezzjoni tal-fornituri fl-Unjoni. Il-
politika tal-Unjoni jeħtieġ ukoll li tkun 
koerenti fir-rigward tal-impenji tal-Unjoni 
skont l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.

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 skont l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Emenda 6

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 
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.

(9) Ir-regoli rilevanti jenħtieġ li 
japplikaw għall-operaturi tan-negozju 
kollha fil-katina tal-provvista 
agroalimentari.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda twitti t-triq għat-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni għall-operaturi kollha 
irrispettivament mid-dimensjoni ekonomika.
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Emenda 7

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-
dimensjoni ekonomika tagħhom kontra l-
prattiki kummerċjali inġusti li jokkorru fir-
relazzjonijiet minn negozju għal negozju 
fil-katina tal-provvista agroalimentari, 
suġġett għal-limiti tad-dritt tal-Unjoni 
applikabbli għall-funzjonament tas-suq 
intern.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda twitti t-triq għat-twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni għall-operaturi kollha 
irrispettivament mid-dimensjoni ekonomika.

Emenda 8

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-

(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 
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Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
jenħtieġ li japplikaw għal tali prattiki kull 
meta jseħħu.

ta' bejgħ, jew b'konnessjoni mal-provvista 
ta' servizzi marbuta mal-proċess tal-bejgħ 
mix-xerrej għall-fornitur, l-Istati Membri 
jenħtieġ li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva japplikaw għal tali prattiki 
kull meta jseħħu.

Emenda 9

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 
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. Barra 
minn hekk, il-fornituri jenħtieġ li ma 
jitpoġġewx taħt pressjoni sabiex jaqblu 
ma' ftehim ta' forniment.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex jiżguraw infurzar effettiv 
tal-projbizzjonijiet stabbiliti f'din id-

(13) Sabiex jiżguraw infurzar effettiv 
tal-projbizzjonijiet stabbiliti f'din id-
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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 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.

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 kummerċjali inġusti fil-katina tal-
provvista agroalimentari. Kull meta jiġi 
rreġistrat ilment, l-awtorità tal-infurzar 
tal-Istati Membri jenħtieġ li tiżgura li l-
identità tal-ilmentatur tibqa' anonima.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura l-anonimità tal-ilmenti.

Emenda 11

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 
ta' infurzar maħtura jenħtieġ li jiddisponu 
mir-riżorsi, mill-persunal u mill-għarfien 
espert kollha meħtieġa.

Emenda 12

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 

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

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.

Emenda 13

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. 
Għall-implimentazzjoni effettiva ta' din 
id-Direttiva, l-awtoritajiet tal-infurzar 
jenħtieġ li jkollhom is-setgħa li 
jipprojbixxu prattiki kummerċjali inġusti , 
jimponu multi u sanzjonijiet u 
jippubblikaw ir-riżultati tal-
investigazzjonijiet tagħhom. Dawk is-
setgħat jistgħu jservu ta' deterrent u 
jinkoraġġixxu bidla fl-imġiba u 
soluzzjonijiet prekontenzjużi bejn il-
partijiet u għalhekk jenħtieġ li jkunu parti 
mis-setgħat tal-awtoritajiet tal-infurzar. L-
awtoritajiet tal-infurzar jenħtieġ li 
jikkunsidraw il-ksur ripetut ta' din id-
Direttiva. 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, 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 
informazzjoni u jassistu 
f'investigazzjonijiet li jkollhom dimensjoni 
transfruntiera.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-awtoritajiet tal-infurzar jenħtieġ 
li japplikaw penali dissważivi u 
proporzjonati fuq dawk li jiksru r-regoli 
stabbiliti f'din id-Direttiva. Meta jiġu 
ddeterminati l-penali, jenħtieġ li jitqies il-
ksur ripetut tar-regoli minn entità 
kummerċjali.

Emenda 15

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. Ir-rieżami 
jenħtieġ li jagħti attenzjoni partikolari lill-
possibilità tat-tkabbir tal-listi ta' prattiki 
kummerċjali inġusti stipulati f'din id-
Direttiva udwar 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,

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2
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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 tal-ikel minn 
fornitur lil xerrej.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li d-Direttiva tkopri l-operaturi kollha fil-katina tal-provvista tal-ikel biex 
jiġi evitat li l-prattiki kummerċjali inġusti (UTPs) jiġu ttrasferiti tul il-katina tal-provvista u li 
jsir trasferiment tan-negozju biex jiġu evitati r-regoli li jipprojbixxu l-UTPs. Il-bidla minn 
"operaturi żgħar u ta' daqs medju" għal "operaturi kollha" għandha tapplika fit-test kollu.

Emenda 17

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 bħala 
kummerċ, għall-ipproċessar, id-
distribuzzjoni jew il-bejgħ bl-imnut, u/jew 
tipprovdi servizzi relatati ma' dawk il-
prodotti, fl-Unjoni; it-terminu "xerrej" 
jista' jinkludi grupp ta' tali persuni fiżiċi u 
ġuridiċi; 

Ġustifikazzjoni

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. Dan 
jevita li xerrej ikun jista' jaħrab mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva sempliċement 
billi jċaqlaq il-post ta' stabbiliment tiegħu barra mill-UE.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b
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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, proċessur tal-ikel jew 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, 
stabbiliti fl-Unjoni, 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,
assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tal-
produtturi jew kooperattivi agrikoli;

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri stabbiliti fl-UE biss għandhom ikunu protetti mill-Istati Membri, peress li l-
fornituri Ewropej ma jsibu l-ebda trattament ugwali fil-pajjiżi terzi. Il-kooperattivi għandhom 
l-identità legali tagħhom stess u għandhom ikunu koperti b'dan l-Artikolu.

Emenda 19

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, 
20.5.2003, p. 36).

Ġustifikazzjoni

Skont l-emendi li jwessgħu l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva, mhux meħtieġ li jiġi definit 
x'inhi SME.



PE623.685v02-00 16/45 AD\1162587MT.docx

MT

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) "dipendenza ekonomika" tfisser 
relazzjoni li fiha x-xerrej jirrappreżenta 
tal-inqas 30 % tal-fatturat tal-fornitur;

Emenda 21

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

Emenda 22

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 
konservati mod ieħor bħala prevenzjoni 
kontra t-tħassir.

(e) "prodotti tal-ikel li jitħassru" tfisser 
prodotti agrikoli u tal-ikel li huma adattati 
b'mod naturali għall-
kummerċjalizzazzjoni u għall-konsum 
għal perjodu ta' mhux aktar minn tletin 
jum jew li jirrikjedu temperatura regolata 
jew kundizzjonijiet ta' ppakkjar għall-
ħżin, u/jew il-kummerċjalizzazzjoni u/jew 
it-trasportazzjoni;

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tipprovdi kjarifika.
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Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) "prodotti li ma jitħassrux" tfisser 
prodotti għajr il-prodotti tal-ikel li 
jitħassru.

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) "prattika kummerċjali inġusta" 
tfisser kwalunkwe prattika li tiddevja 
minn imġiba kummerċjali tajba, tmur 
kontra l-bona fede u t-tranżizzjoni ġusta u 
li tkun imposta unilateralment minn 
sieħeb kummerċjali fuq sieħeb 
kummerċjali ieħor.

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiġi introdotta definizzjoni ta' prattiki kummerċjali inġusti u projbizzjoni 
ġenerali fuq dawn il-prattiki biex jiġi evitat li atturi b'saħħithom fil-katina tal-provvista 
jfasslu forom ġodda ta' UTPs biex iduru mad-Direttiva.

Emenda 25

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:
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Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

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 għal 
prodotti agrikoli jew 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 agrikoli jew 
tal-ikel li jitħassru, skont liema tkun l-
aħħar. Din il-projbizzjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju:

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) xerrej iħallas lil fornitur għal 
prodotti li ma jitħassrux aktar tard minn 
60 jum tal-kalendarju wara li jirċievi l-
fattura tal-fornitur jew aktar tard minn 
60 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:

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

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tkabbar il-kopertura tad-Direttiva għal prodotti li ma jitħassrux mingħajr 
preġudizzju għad-Direttiva 2011/7/UE dwar ħlasijiet tard u l-klawżola ta' "kondiviżjoni tal-
valur" introdotta fir-Regolament dwar l-OKS.
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Emenda 28

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

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

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 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 agrikoli u tal-ikel, jew it-termini 
tal-ħlas;

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) xerrej ibigħ prodotti agrikoli jew tal-
ikel bi prezzijiet li ma jkoprux l-ispejjeż;

Ġustifikazzjoni

Hija proprju l-aktar ġustifikazzjoni ripetuta tas-settur agrikolu, li għandha tiġi koperta minn 
din id-Direttiva.
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Emenda 31

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

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) xerrej jittermina unilateralment il-
ftehim ta' provvista;

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) xerrej jinforma lill-fornitur bi 
kwalunkwe trattament differenzjat li x-
xerrej jagħti, jew biħsiebu jagħti, fir-
rigward tad-ditti f'kompetizzjoni li jkunu 
proprjetà tiegħu jew li jkunu ġestiti 
minnu. it-trattament differenzjat ikun 
jinkludi tal-anqas kwalunkwe miżura jew 
imġiba speċifika mix-xerrej relatata ma' 
dan li ġej: (a) l-elenkar (b) l-ispazju fl-
istabbiliment tal-bejgħ u (c) l-marġini 
kummerċjali;

Ġustifikazzjoni

Din il-UTP hija bbażata fuq l-Artikolu 6 tar-Regolament propost dwar l-intermedjarji online. 
Kif spjegat qabel, il-kompetizzjoni ġusta bejn ditti indipendenti u ditti proprji tal-bejjiegħa bl-
imnut hija essenzjali sabiex jitrawmu l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni fuq il-merti. Jekk il-
bejjiegħa bl-imnut integrati vertikalment jagħtu vantaġġi kummerċjali lid-ditti tagħhom stess, 
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tal-anqas il-fornituri ta' ditti indipendenti għandhom ikunu konxji tal-eżistenza u tal-ambitu
tagħhom sabiex jadattaw l-istrateġiji kompetittivi tagħhom għal dawn il-kundizzjonijiet 
irregolari.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Din il-UTP hija meħtieġa sabiex tipproteġi lill-fornituri minn ritaljazzjoni kummerċjali (eż., 
tnaqqis parzjali tal-kwantitajiet ordnati jew terminazzjoni tal-kuntratt ta' forniment) meta 
jieħdu azzjoni legali biex jinfurzaw id-drittijiet kuntrattwali tagħhom u d-drittijiet imħaddna 
f'din id-Direttiva.

Emenda 36

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

(de) xerrej jagħmel il-kooperazzjoni 
kummerċjali u l-konklużjoni ta' ftehim ta' 
forniment kondizzjonali fuq il-kumpens 
f'oġġetti u servizzi;

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(df) xerrej jeħtieġ li l-fornituri jkopru 
l-ispejjeż finanzjarji ta' previżjonijiet 
mhux eżatti pprovduti mix-xerrej;

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dg) xerrej inaqqas ix-xiri skont 
kuntratti eżistenti parzjalment jew 
totalment sabiex jimponi emenda għal 
kuntratt eżistenti jew sabiex jinnegozja 
kuntratt ġdid;

Ġustifikazzjoni

Din il-prattika kummerċjali inġusta tislet mill-Green Paper tal-Kummissjoni dwar prattiki 
kummerċjali inġusti fil-katina alimentari u mhux alimentari minn negozju għal negozju fl-
Ewropa" (Taqsima 5.6) u l-SCI. Sikwit ix-xerrejja lanqas biss ikollhom għalfejn jitterminaw 
il-ftehim ta' forniment biex jiksbu vantaġġi inġusti, għax ikun biżżejjed li jnaqqsu l-volum tax-
xiri.

Emenda 39

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

(dh) xerrej iwettaq attivitajiet ta' 
komunikazzjoni jew promozzjonali u 
politiki kummerċjali li jkunu, jew li 
jistgħu jkunu, ta' detriment għar-
reputazzjoni tal-prodotti li jkollhom 
indikazzjoni ġeografika skont ir-
Regolament (UE) Nru 1151/20121a, ir-
Regolament (KE) Nru 110/20081b jew ir-
Regolament (UE) Nru 251/20141c

__________________

1a Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-
kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti 
tal-ikel (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1).

1b Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, 
id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-
ittikkettar, u l-protezzjoni ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb
spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, 
13.2.2008, p. 16).

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

Ġustifikazzjoni

L-Indikazzjonijiet Ġeografiċi ħafna drabi jgħaddu minn firxa wiesgħa ta' prattiki li għandhom 
l-effett li jiddevalwaw ir-reputazzjoni tagħhom bħal bejgħ bi prezz inqas mill-kost, irkanti li 
fihom l-offerent l-aktar baxx jirbaħ, il-promozzjonijiet imprudenti, eċċ.
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Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(di) xerrej jipprovdi nota promissorja 
vojta għall-materja prima trasferita u l-
fornitur ma jkunx obbligat joħroġ 
assigurazzjoni għall-prodotti agrikoli jew 
tal-ikel trasferiti iżda li jkunu għadhom 
ma tħallsux;

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dk) xerrej jirritorna l-prodotti fornuti 
iżda mhux mibjugħa, l-imposti għar-rimi 
ta' tali prodotti, jimponi ħlas fuq il-
fornitur għal prodotti mhux użati li jkunu 
skadew – ħlief fil-każ ta' prodotti li l-
ewwel jiġu fornuti lill-kummerċjant – kif 
ukoll għall-prodotti li l-fornitur kien talab 
speċifikament li jinbiegħu u li dwarhom 
il-fornitur kien ġie avżat bil-miktub li 
setgħu jaslu sad-data ta' skadenza 
minħabba domanda baxxa;
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Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dl) xerrej jimponi tariffa għat-twassil 
tal-prodotti agrikoli jew tal-ikel barra 
mill-punt tal-konsenja miftiehem;

Emenda 44

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 45

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dn) xerrej jimponi tariffa għat-tnaqqis 
fil-fatturat, bejgħ jew marġini tal-fornitur 
minħabba bejgħ aktar baxx ta' prodott 
agrikolu jew tal-ikel partikolari;

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(do) xerrej ibigħ prodotti agrikoli jew 
tal-ikel lill-konsumatur finali bi prezz 
aktar baxx minn kwalunkwe prezz tax-xiri 
fil-katina tal-provvista tal-prodott 
partikolari li jkun soġġett għall-VAT, 
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ħlief f'każijiet ta' prodotti li jkunu qed 
jaslu sad-data ta' skadenza tagħhom, l-
irtirar tal-prodott agrikolu jew tal-ikel 
mill-firxa ta' prodotti jew il-likwidazzjoni 
sħiħa minħabba l-għeluq tal-istabbiliment 
tal-bejgħ;

Emenda 47

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dp) xerrej jagħmel il-konklużjoni ta' 
ftehim ta' forniment u kooperazzjoni 
kummerċjali bil-kundizzjoni li jimponi l-
obbligu li jipparteċipa fi skontijiet jew 
roħs billi jnaqqas il-prezz tax-xiri għas-
spejjeż tal-fornitur;

Emenda 48

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 
jekk ikunu r-riżultat tad-dipendenza 
ekonomika tal-fornitur fuq ix-xerrej, li 
ppermettiet li x-xerrej jimponi dawk it-
termini:

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiċċara li l-prattiki elenkati fl-Artikolu 3(2) għandhom ikunu 
pprojbiti wkoll fil-każ li l-ftehim bejn iż-żewġ partijiet jirriżulta mid-dipendenza ekonomika 
tal-fornitur.
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Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) xerrej jirritorna prodotti agrikoli u 
tal-ikel mhux mibjugħin lil fornitur;

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) xerrej jirrifjuta li jaċċetta jew jieħu 
f'idejh il-kwantità kkuntrattata ta' 
prodotti agrikoli jew tal-ikel skont l-iskeda 
miftiehma ta' xiri, jiġifieri fil-
maturazzjoni tal-obbligu li l-fornitur 
jipprovdi, ħlief f'każijiet iġġustifikati 
stipulati fil-ftehim ta' forniment;

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) ix-xerrej ineħħi prodotti mil-lista 
ta' prodotti kkuntrattati li l-fornitur iforni 
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 52

Proposta għal direttiva
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Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) xerrej jimponi ħlas fuq fornitur 
bħala kundizzjoni għall-istokkjar, il-wiri 
jew l-elenkar ta' prodotti tal-ikel tal-
fornitur;

(b) xerrej jimponi tariffa fuq fornitur 
bħala kundizzjoni għall-istokkjar, il-wiri 
u/jew l-akkomodazzjoni ta' prodotti 
agrikoli jew tal-ikel ta' fornitur fuq l-
ixkafef tal-post tax-xerrej, sakemm il-
fornitur ma jkunx jeħtieġ b'mod espliċitu 
li x-xerrej jistokkja, juri u/jew jakkomoda 
l-prodott tiegħu fuq xkaffa speċifika fil-
punt tal-bejgħ tax-xerrej;

Emenda 53

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) xerrej jaqsam ma' partijiet terzi, 
jew juża ħażin, intenzjonalment jew 
b'negliġenza, informazzjoni kunfidenzjali 
relatata mal-kuntratt ta' forniment, 
inklużi sigrieti kummerċjali kondiviżi 
max-xerrej mill-fornitur;

Ġustifikazzjoni

Din il-prattika kienet fil-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-UTPs.

Emenda 54

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) 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' 
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promozzjonijiet, sabiex jikseb 
kundizzjonijiet aħjar skont il-kuntratti 
eżistenti jew meta jinnegozja kuntratt 
ġdid;

Emenda 55

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 56

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 
ta' prodotti agrikoli jew 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 agrikoli jew tal-ikel li għandha tiġi 
ordnata;

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fornitur iħallas għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tal-ikel 
mix-xerrej.

(d) fornitur iħallas għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli 
jew tal-ikel mix-xerrej.
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Emenda 58

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) xerrej jittrasferixxi l-ispejjeż tat-
trasport u tal-ħżin lill-fornitur jew lill-
produttur.

Emenda 59

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 skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2011/7/UE.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a

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 imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu:

(a) isir qabel ma ssir il-konsenja;
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(b) isir bil-miktub; u

(c) jinkludi, b'mod partikolari, l-
elementi li ġejjin:

(i) il-prezz pagabbli għall-konsenja, li 
għandu:

- ikun statiku u 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 għandhom 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) ir-regoli applikabbli f'każ ta' forza 
maġġuri.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 148 u 168 tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013.

4. L-Istati Membri jistgħu 
jidentifikaw, jikkondividu u jippromwovu 
l-aqwa 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.

Ġustifikazzjoni

L-emenda, f'konformità mar-Regolament dwar l-OKS Unika, tagħti l-possibbiltà lill-fornituri 
kollha (mhux biss lill-bdiewa) li jitolbu kuntratti bil-miktub, li tippermetti wkoll li l-Istati 
Membri jinkoraġġixxu aktar kuntratti bejn atturi differenti fil-katina tal-provvista agrikola u 
tal-ikel.
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Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b

Prattiki kummerċjali inġusti ewlenin

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu pprojbiti dawn il-prattiki kummerċjali 
inġusti ewlenin li ġejjin:

a) l-impożizzjoni jew it-tentattiv ta' 
impożizzjoni ta' trasferiment mhux 
ġustifikat jew sproporzjonat tar-riskji 
ekonomiċi tax-xerrejja lill-fornitur;

b) l-impożizzjoni jew it-tentattiv ta' 
impożizzjoni fuq il-fornitur ta' żbilanċ 
sinifikanti bejn id-drittijiet u l-obbligi fir-
relazzjoni kummerċjali qabel, matul jew 
wara l-kuntratt.

Ġustifikazzjoni

1) Din il-UTP ewlenija tislet mid-definizzjoni ta' UTP fil-Memorandum ta' Spjegazzjoni u l-
Green Paper tal-Kummissjoni dwar prattiki kummerċjali inġusti fil-katina alimentari u mhux 
alimentari minn negozju għal negozju fl-Ewropa" (Taqsima 5.4) u l-SCI;2) Din il-UTP tislet 
mill-Artikolu L442-6 tal-Code de Commerce Franċiż. Jista' jirriżulta żbilanċ sinifikanti 
f'relazzjoni kummerċjali meta, pereżempju, il-kuntratt jipprovdi termini ambigwi li jagħtu l-
libertà lix-xerrej li jeżegwixxi jew jemenda l-kuntratt.

Emenda 62

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").

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

Huwa meħtieġ li tiġi stabbilita awtorità unika ta' kontroll pubblika peress li l-multiplikazzjoni 
tal-awtoritajiet tal-infurzar fl-Istati Membri tista' tikkawża nuqqas ta' omoġeneità u tnaqqas l-
effettività tal-kontrolli.

Emenda 63

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità tal-infurzar magħżula jkollha r-
riżorsi meħtieġa, inklużi baġit u għarfien 
espert suffiċjenti, biex twettaq l-obbligi 
tagħha.

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Awtorità Kompetenti

1. L-awtorità tal-infurzar tal-Istat 
Membru li fih ikun stabbilit xerrej li 
dwaru ikun hemm is-suspett 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 persuna li tirċievi l-
prodott li hu relatat max-xerrej iżda huwa 
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-
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xerrej. Min jirċievi l-prodotti għandu 
jitqies bħala responsabbli b'mod konġunt 
għal kwalunkwe ksur imwettaq.

3. Meta x-xerrej ikun stabbilit barra 
mill-Unjoni, l-awtorità tal-infurzar tal-
Istat Membru fejn il-fornitur ikun 
stabbilit għandha tkun kompetenti sabiex 
tinvestiga l-prattiki kummerċjali inġusti 
mwettqa kontra l-fornitur.

4. L-awtorità kompetenti għandha 
wkoll tkun kompetenti biex tinvestiga 
prattiki kummerċjali inġusti relatati mal-
forniment ta' servizzi marbuta mal-ftehim 
ta' forniment. Ix-xerrej u, skont il-każ, il-
parti terza li tirċievi l-prodotti, għandhom 
jitqiesu konġuntament responsabbli għal 
kwalunkwe ksur imwettaq minn fornitur 
terz tas-servizzi relatati. 

Ġustifikazzjoni

Din tittratta regoli ġurisdizzjonali u l-paragrafu 4 jiżgura li l-ftehimiet dwar is-servizzi 
jaqgħu taħt il-kontroll tal-awtoritajiet, u li l-operaturi mhux tal-UE ma jevitawx de facto l-
ġurisdizzjoni tal-UE billi jirrifjutaw li jissottomettu d-deċiżjonijiet adottati mill-awtoritajiet 
kompetenti (jekk huma ma joperawx fl-Istat Membru fejn tkun ibbażata l-awtorità, kwalunkwe 
multa jew rimedju adottati mill-awtorità jista' jagħti l-każ li ma jkunux infurzati). Dan il-
paragrafu l-ġdid jiżgura li s-servizzi jsegwu l-kuntratt ta' forniment f'termini ta' ġurisdizzjoni 
u responsabbiltà konġunta, għalhekk, il-ftehimiet dwar is-servizzi ta' alleanzi internazzjonali 
se jiġu investigati mill-awtoritajiet nazzjonali tal-membri tal-alleanza tal-UE u dawn tal-
aħħar se jinżammu responsabbli flimkien mal-alleanza nnifisha (inkella, alleanza ta' xerrejja 
tal-UE bbażata fl-Isvizzera tista' sempliċiment tinjora r-riżoluzzjonijiet kollha tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-UE sakemm ma jkollha l-ebda assi fit-territorju tal-awtorità kompetenti).

Emenda 65

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. 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, jew lill-awtorità tal-infurzar tal-
Istat Membru li fih ikun stabbilit il-
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fornitur. F'dan il-każ tal-aħħar, l-awtorità 
tal-infurzar għandha tgħaddi l-ilment lill-
awtorità tal-infurzar tal-Istat Membru li 
fih ikun stabbilit ix-xerrej li jkun 
issuspettat li kien involut fi prattika 
kummerċjali pprojbita.

Emenda 66

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fornitur jista' jressaq ilment lill-awtorità 
tal-infurzar tal-Istat Membru li fih ikun 
stabbilit ix-xerrej. L-awtorità tal-infurzar 
ta' dak l-Istat Membru għandha tgħaddi l-
ilment lill-awtorità tal-infurzar tal-Istat 
Membru li fih ikun stabbilit ix-xerrej li 
jkun issuspettat li kien involut fi prattika 
kummerċjali pprojbita.

Ġustifikazzjoni

Xi SMEs ma jistax ikollhom il-kapaċità li jindirizzaw l-ilmenti tagħhom f'pajjiżi differenti 
minn dak li huma stabbiliti fih. Għalhekk, huma għandu jkollhom il-possibbiltà li jitolbu lill-
awtorità tal-infurzar ta' pajjiżhom stess biex tintervjeni bħala interlokutur fil-proċess ta' 
akkwist.

Emenda 67

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-
forniturijew l-assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-fornituri 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 u li jkunu parti fil-proċedimenti.
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Ġustifikazzjoni

Biex tkun koerenti mat-termini użati fid-Direttiva, din id-dispożizzjoni għandha tirreferi għal 
assoċjazzjonijiet tal-fornituri. L-assoċjazzjonijiet li jippreżentaw l-ilmenti għandhom jiġu 
aċċettati bħala intervenjenti fil-proċedimenti. Fi Spanja, l-assoċjazzjonijiet li jippreżentaw 
ilmenti skont il-liġi tal-katina alimentari ma jgawdux minn dak l-istatus legali u, bħala 
konsegwenza, la l-vittmi individwali tal-UTPs (fattur ta' biża') u lanqas l-assoċjazzjonijiet li 
jirrappreżentawhom m'għandhom aċċess għall-proċedimenti.

Emenda 68

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, kif ukoll informazzjoni oħra li 
l-ilmentatur iħoss li d-divulgazzjoni tagħha 
tkun ta' ħsara għall-interessi tiegħu. L-
ilmentatur għandu jidentifika tali 
informazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-ilmenti jkunu anonimi sabiex jiġi eliminat il-"fattur ta' biża'".

Emenda 69

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-raġunijiet.

4. Fejn l-awtorità tal-infurzar tqis li 
ma jkunx hemm raġunijiet suffiċjenti 
sabiex taġixxi fuq ilment, għandha 
tinforma mingħajr dewmien lill-ilmentatur 
dwar ir-raġunijiet.
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Emenda 70

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtorità tal-infurzar għandha 
tistabbilixxi perjodu ta' żmien raġonevoli 
biex tagħti bidu u twettaq l-
investigazzjonijiet u, malli tlestihom, tieħu 
deċiżjoni motivata u tinforma lill-partijiet 
dwar id-deċiżjoni tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura perjodu raġonevoli biex jibdew, jitwettqu u jitlestew l-investigazzjonijiet 
u l-partijiet jiġu infurmati dwar id-deċiżjoni meħuda mill-awtorità tal-infurzar.

Emenda 71

Proposta għal direttiva
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 u twettaq investigazzjonijiet 
fuq inizjattiva proprja jew abbażi ta' lment, 
inklużi lmenti anonimi jew ilmenti minn 
informaturi;

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tirrikjedi lix-xerrejja u l-fornituri 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
biex twettaq l-investigazzjonijiet dwar il-
prattiki kummerċjali pprojbiti;

(b) li tirrikjedi lix-xerrejja u l-fornituri 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
biex twettaq l-investigazzjonijiet dwar il-
prattiki kummerċjali pprojbiti li seħħew 
fir-relazzjoni kummerċjali u biex tivvaluta 
jekk humiex ipprojbiti jew jekk jiddevjawx 
minn prattiki kummerċjali tajbin;
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Emenda 73

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 jekk 
meħtieġ sanzjonijiet oħra dissważivi fuq 
il-persuna fiżika jew ġuridika misjuba li 
tkun wettqet ksur ta' din id-Direttiva, 
skont il-liġi nazzjonali. Il-multa u, jekk 
meħtieġ, is-sanzjoni għandha tkun 
effettiva, proporzjonata u dissważiva b'kont 
meħud tan-natura, id-durata u l-gravità tal-
ksur kif ukoll kwalunkwe ksur preċedenti 
jew ripetut ta' din id-Direttiva;

Emenda 74

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 d-deċiżjonijiet tagħha 
fir-rigward tal-punti (c) u (d), inkluż il-
valur tal-multa u, fejn possibbli, biex 
tipproteġi l-kunfidenzjalità tal-ilmentatur 
jekk dan jitlob hekk;

Emenda 75

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 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 jkun fih 
deskrizzjoni sommarja tal-kwistjoni, il-
konklużjonijiet tal-investigazzjoni u l-
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informazzjoni dwar l-eżitu tal-proċedura 
kif ukoll id-deċiżjoni meħuda u tipoloġija 
tal-prattiki kummerċjali inġusti 
identifikati.

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a

Medjazzjoni jew mekkaniżmu alternattiv 
għas-soluzzjoni tat-tilwim

1. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
u l-obbligi tal-awtoritajiet tal-infurzar 
stabbiliti fl-Artikolu 6, l-Istati Membri 
jistgħu jinkoraġġixxu l-użu tal-
medjazzjoni jew ta' mekkaniżmu 
alternattiv ta' soluzzjoni tat-tilwim fil-każ 
ta' tilwima bejn fornitur u xerrej 
minħabba prattiki kummerċjali inġusti kif 
definiti fl-Artikolu 2. 

2. L-użu tal-medjazzjoni jew ta' 
mekkaniżmu alternattiv ta' soluzzjoni tat-
tilwim għandu jkun mingħajr preġudizzju 
għad-dritt tal-fornitur li jressaq ilment, kif 
stabbilit fl-Artikolu 5.

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b

Penali

1. L-Istati Membri għandhom 
jimponu penali għall-ksur ta' din id-
Direttiva. L-ammont minimu tal-penali 
impost għandu jkun mill-inqas ta' 2 % tal-
fatturat globali tax-xerrej skont l-aħħar 
rapport dwar id-dikjarazzjonijiet 
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finanzjarji tagħhom.

2. Fil-każ li xerrej jirrepeti l-istess 
prattika kummerċjali inġusta, l-ammont 
tal-penali impost għandu jkun ekwivalenti 
għal dak imsemmi fil-paragrafu 1 b'żieda 
ta' 20 % għal kull ksur repetut.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' dan l-Artikolu l-ġdid huwa l-istandardizzazzjoni tal-kriterji biex jiġu definiti l-
penali fil-livell tal-UE, fuq l-eżempju ta' dispożizzjonijiet oħra tal-UE, mingħajr preġudizzju 
għall-prerogattivi nazzjonali dwar id-deċiżjoni tal-valur tas-sanzjoni.

Emenda 78

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-Istati Membri għandhom 
jifformaw flimkien netwerk ta' 
awtoritajiet pubbliċi li japplikaw it-termini 
tad-Direttiva f'kooperazzjoni mill-qrib. Il-
Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istati Membri, għandha tistabbilixxi 
u tirrevedi modalitajiet ulterjuri għall-
kooperazzjoni fin-netwerk, inklużi 
arranġamenti għal informazzjoni, 
konsultazzjoni u allokazzjoni ta' każijiet 
ta' prattiki kummerċjali transfruntiera 
inġusti.

Ġustifikazzjoni

Il-koordinazzjoni fil-livell tal-UE hija kruċjali biex jiġi żgurat li prattiki kummerċjali inġusti li 
jinvolvu atturi minn diversi Stati Membri u atturi bbażati barra l-UE jiġu ttrattati b'mod 
ugwali, u li l-awtoritajiet tal-infurzar ikunu jistgħu jikkondividu l-informazzjoni, jallokaw 
każijiet ta' prattiki kummerċjali transfruntiera inġusti u jikkoordinaw l-approċċ tagħhom. Din 
il-proposta, li tistabbilixxi netwerk fil-livell tal-UE, hija bbażata fuq l-esperjenza tan-Netwerk 
Ewropew tal-Kompetizzjoni (ir-Regolament 1/2003).
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Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

Osservatorji nazzjonali

1. L-Istati Membri għandhom 
joħolqu osservatorji nazzjonali għall-
monitoraġġ tal-funzjonament tal-katina 
agroalimentari.

2. L-osservatorji nazzjonali 
għandhom tal-anqas:

(a) jimmonitorjaw u jevalwaw prattiki 
kummerċjali inġusti, billi jwettqu sħarriġ 
u analiżi tas-suq;

(b) jirrapportaw lill-awtorità tal-
infurzar kwalunkwe ksur identifikat;

(c) jelaboraw rapporti u 
rakkomandazzjonijiet; u

(d) jassistu lill-awtoritajiet tal-infurzar 
fl-għoti ta' informazzjoni sabiex 
jikkonformaw mal-Artikoli 7 u 9.

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza tas-suq hija element ewlieni biex jiġi żgurat funzjonament tajjeb tal-katina tal-
valur.  Din l-għodda tkun utli ħafna wkoll biex tiġi vvalutata l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni fid-dawl tar-reviżjonijiet futuri tal-leġiżlazzjoni tal-UE u biex jiġi ffaċilitat l-
iskambju ta' data nazzjonali.

Emenda 80

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, 

Biex jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni, 
l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
regoli mfassla sabiex jikkumbattu l-prattiki 
kummerċjali inġusti, li jkunu aktar stretti



PE623.685v02-00 42/45 AD\1162587MT.docx

MT

bil-kundizzjoni li tali regoli nazzjonali 
jkunu kompatibbli mar-regoli dwar il-
funzjonament tas-suq intern.

minn dawk stabbiliti minn din id-Direttiva, 
bil-kundizzjoni li tali regoli nazzjonali 
jkunu kompatibbli mar-regoli dwar il-
funzjonament tas-suq intern.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiżgura l-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-ikel, li tirrispetta 
s-sussidjarjetà fl-implimentazzjoni u li tagħti lill-Istati Membri l-possibbiltà li jmorru lil hinn 
fil-partijiet kollha tad-direttiva.

Emenda 81

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 l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, b'enfasi partikolari fuq 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-data rilevanti kollha dwar l-
applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli skont 
din id-Direttiva fl-Istat Membru konċernat 
fis-sena preċedenti.

Emenda 82

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. Mhux aktar tard minn 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. Fil-qafas ta' dik 
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l-evalwazzjoni, għandha tiġi eżaminata l-
ħtieġa ta' prattiki kummerċjali inġusti 
addizzjonali.

Emenda 83

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta, 
iżda m'għandhiex tkun limitata:

(a) għall-effettività fil-protezzjoni tal-
atturi l-aktar dgħajfa fil-katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel minn prattiki 
kummerċjali inġusti;

(b) għall-effettività tal-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-
infurzar;

(c) dwar jekk il-ħatra ta' regolatur 
Ewropew tkunx meħtieġa biex tiġi 
infurzata u mmonitorjata l-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni fil-katina tal-provvista tal-ikel.
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