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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

B'mod ġenerali, ir-rapporteur jilqa' l-approċċ propost mill-Kummissjoni bħala l-ewwel pass 
biex jiġu regolati l-prattiki kummerċjali inġusti (UTP) fil-katina tal-provvista tal-ikel. 
Madankollu, jemmen li għadd ta' punti fil-proposta jeħtieġ jiġu ċċarati u jsirilhom titjib. 

Il-bidliet ewlenin introdotti mir-rapporteur huma dawn li ġejjin:

1. Estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni fuq 3 assi:

• Twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tal-prodotti agrikoli sabiex jiġu protetti l-fornituri 
kollha, inklużi l-produtturi agrikoli li jfornu l-prodotti elenkati fl-Anness I tat-Trattat u li 
mhumiex maħsuba għall-konsum mill-bniedem. Dawn il-produtturi mhumiex f'sitwazzjoni 
differenti mill-produtturi li jfornu prodotti tal-ikel. Il-fatt li dawn jiġu ttrattati b'mod differenti 
jikkostitwixxi diskriminazzjoni, li hi pprojbita mit-Trattat u mill-Karta Ewropea tad-Drittijiet 
Fundamentali.

• Twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni għall-katina tal-provvista kollha, biex il-projbizzjoni 
jibbenefikaw minnha l-produtturi u x-xerrejja kollha. Il-proposta jeħtieġ tipprovdi mezz ta' 
azzjoni għall-aktar atturi vulnerabbli u li jkollhom saħħa ta' negozjar limitata ħafna. Bl-istess 
mod, l-għażla li l-projbizzjoni tkun għal ċerti operaturi biss hija problematika. Jekk dawn il-
prattiki huma inġusti, iridu jiġu pprojbiti għall-operaturi kollha. Il-kumpaniji kollha 
għandhom jirrispettaw ir-regoli ta' prattika kompetittiva tajba, bona fede u lealtà fir-
relazzjonijiet kuntrattwali. Għal darb'oħra, dawn id-differenzi fit-trattament mhumiex 
ġustifikati minn differenzi f'sitwazzjonijiet oġġettivi u, għalhekk, jikkostitwixxu 
diskriminazzjoni.

• Twessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni għax-xerrejja kollha li jixtru u jbigħu fis-suq domestiku, 
inklużi dawk li l-post tan-negozju tagħhom ikun barra mill-UE. Dan it-twessigħ tal-kamp ta' 
applikazzjoni huwa konformi ma' protezzjoni akbar għall-aktar fornituri vulnerabbli.

2. Definizzjoni u projbizzjoni ta' prattiki kummerċjali inġusti

Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni ma tagħtix definizzjoni ta' prattiki kummerċjali inġusti minn 
negozju għal negozju. Għalhekk, hemm bżonn tiġi proposta definizzjoni wiesgħa biżżejjed. 
Tali definizzjoni hija partikolarment utli f'sitwazzjonijiet li ma jikkorrispondux għal dawk 
stabbiliti fil-lista eżawrjenti ta' prattiki kummerċjali.
Peress li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għad m'għandhiex qafas legali għal termini inġusti minn 
negozju għal negozju, jeħtieġ li l-fornituri, li f'ħafna każijiet ikunu bdiewa jew SMEs u allura 
l-"partijiet dgħajfa" fil-kuntratt, jingħataw attenzjoni u jiġi implimentat reġim ta' protezzjoni. 
Din il-protezzjoni għandha tikkoreġi l-bilanċ tas-setgħa fin-negozjati kuntrattwali max-
xerrejja. Ir-rapporteur hu tal-fehma li l-prattiki kummerċjali inġusti bejn ix-xerrejja u l-
fornituri għandhom jiġu pprojbiti bħala kwistjoni ta' prinċipju, u mhux biss fil-każijiet koperti 
mil-lista restrittiva proposta mill-Kummissjoni. Dan hu s-sens tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 
proposta. Din il-lista m'għandhiex tipprekludi s-sanzjonar ta' prattiki inġusti oħra u li mhux 
bilfors jidhru hemmhekk. Iridu jiġu pprojbiti l-prattiki kummerċjali inġusti kollha, kif ukoll l-
isfruttament tal-istat ta' dipendenza ekonomika, inkella d-direttiva titlef kwalunkwe sinifikat 
reali. Ir-rapporteur jipproponi wkoll li mal-lista ta' prattiki kummerċjali inġusti pprojbiti 
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jiżdied ir-rifjut li jiġi konkluż kuntratt bil-miktub ma' fornitur jew ir-rifjut li fornitur jingħata 
tagħrif dwar il-kundizzjonijiet ġenerali tal-bejgħ jew li dan ma jingħatax informazzjoni 
dettaljata jew ċara biżżejjed dwar it-termini kuntrattwali tax-xiri. Fl-aħħar nett, mal-lista ta' 
prattiki kummerċjali inġusti li għandhom jiġu pprojbiti jekk ma jkunx intlaħaq ftehim 
dwarhom f'termini ċari u diretti fil-konklużjoni tal-ftehim tax-xiri, ir-rapporteur iżid il-
projbizzjoni tal-bejgħ ta' prodotti agrikoli jew tal-ikel b'telf, ħlief fil-każ ta' prodotti li d-data 
tal-iskadenza tagħhom tkun jumejn wara d-data tal-bejgħ.

3. Ilmenti mill-fornitur fil-post fejn ikun stabbilit ix-xerrej jew il-fornitur

Il-proposta tal-Kummissjoni li l-fornitur għandu jressaq kwalunkwe lment quddiem l-awtorità 
tal-infurzar tal-Istat Membru li fih ikun stabbilit ix-xerrej issuspettat li kien involut fi prattiki 
kummerċjali pprojbiti, ma tipproteġix biżżejjed lill-fornitur, li jkollu jikteb l-ilment tiegħu 
b'lingwa li mhijiex tiegħu u b'mod li ma jkunx jista' jifhem. Ikun aktar protettiv għalih jekk 
jiġi previst li dan jindirizza lill-awtorità tal-Istat Membru fejn ikun qed jopera u li din l-
awtorità tittrasferixxi l-ilment lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit ix-
xerrej.

4. Medjazzjoni jew mekkaniżmu alternattiv għas-soluzzjoni tat-tilwim
Ir-rapporteur jipproponi Artikolu ġdid dwar l-użu tal-medjazzjoni jew ta' mekkaniżmi oħra 
f'każ ta' tilwim bejn fornitur u xerrej minħabba prattiki kummerċjali inġusti. 

5. Jinħoloq "Netwerk tal-Unjoni għall-Infurzar" 

Ir-rapporteur jemmen bis-sħiħ li hemm bżonn mekkaniżmu ta' koordinazzjoni tal-awtoritajiet 
tal-infurzar – li jista' jieħu l-forma ta' Netwerk – sabiex titrawwem koordinazzjoni aħjar bejn 
l-awtoritajiet tal-infurzar, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-atturi rilevanti fil-katina tal-provvista. Ir-
rapporteur jixtieq iżid dimensjoni tassew Ewropea fin-Netwerk billi jagħtih is-setgħa 
jikkoordina u jiffaċilita l-iskambju tal-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 UTP. Fil-qasam tal-liġi tal-kompetizzjoni jeżisti mekkaniżmu simili 
(in-Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni) li jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni fost l-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u d-diskussjoni bbażata fuq l-evidenza u l-
applikazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-
emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-2010, il-Forum ta' Livell Għoli 
mmexxi mill-Kummissjoni approva sett ta' 
prinċipji ta' prattika tajba fir-relazzjonijiet 
vertikali fil-katina tal-provvista tal-ikel 
maqbula mal-organizzazzjonijiet tan-
negozju li jirrappreżentaw il-ħoloq kollha 
fil-katina tal-provvista tal-ikel, inklużi l-
bdiewa. Dawn il-prinċipji saru l-bażi tal-
Inizjattiva tal-Katina tal-Provvista, varata 
fl-2013.

Emenda 2

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-provvistaagrikola u tal-ikel fl-
istadji tal-produzzjoni, l-ipproċessar, il-
kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni u 
l-bejgħ bl-imnut ta' prodotti agrikoli u tal-
ikel. Il-katina hija definittivament l-aktar 
kanal importanti għall-konsenja 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, prodotti oħra tal-ikel 
mhux elenkati f'dak l-Anness iżda 
pproċessati minn prodotti agrikoli għall-
użu bħala ikel, u prodotti agrikoli.

Emenda 3

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 

(5) Il-libertà kuntrattwali hija element 
fundamentali ta' kwalunkwe relazzjoni 
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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.

bejn in-negozji fl-ekonomija tas-suq, u 
jenħtieġ li l-partijiet ikunu jistgħu jfasslu 
l-kuntratti li jkunu l-aktar adatti għall-
ħtiġijiet tagħhom. Madankollu, l-għadd u 
d-daqs tal-operaturi jvarja matul l-istadji 
differenti tal-katina tal-provvista tal-ikel. 
Għaldaqstant, 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 partikolarment
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.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-maġġoranza tal-Istati Membri
kollha, iżda mhux kollha, għandhom regoli 
nazzjonali speċifiċi li jipproteġu l-fornituri 
kontra l-prattiki kummerċjali inġusti li 
jseħħu fir-relazzjonijiet minn negozju għal 
negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel. 
Fejn huwa possibbli li wieħed jirrikorri 
għad-dritt kuntrattwali jew għal inizjattivi 
awtoregolatorji, il-biża' ta' ritaljazzjoni 
kontra l-ilmentatur jillimita l-valur 
prattiku ta' dawn il-forom ta' rimedju. 
Ċerti Stati Membri, li għandhom fis-seħħ 
regoli speċifiċi dwar il-prattiki 
kummerċjali inġusti, għalhekk jafdaw l-
infurzar tagħhom f'idejn l-awtoritajiet 
amministrattivi. Madankollu, ir-regoli tal-
Istati Membri dwar il-prattiki kummerċjali 
inġusti - sa fejn jeżistu - huma 
kkaratterizzati minn diverġenza sinifikanti.

(6) Il-maġġoranza tal-Istati Membri, 
iżda mhux kollha, għandhom regoli 
nazzjonali speċifiċi li jipproteġu l-fornituri 
kontra l-prattiki kummerċjali inġusti li 
jseħħu fir-relazzjonijiet minn negozju għal 
negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel. Il-
biża' ta' ritaljazzjoni kontra l-ilmentatur 
sikwit tissemma bħala ostaklu fit-tfittxija 
għal rimedju. Ċerti Stati Membri, li 
għandhom fis-seħħ regoli speċifiċi dwar il-
prattiki kummerċjali inġusti, għalhekk 
jafdaw l-infurzar tagħhom f'idejn l-
awtoritajiet amministrattivi. Madankollu, 
ir-regoli tal-Istati Membri dwar il-prattiki 
kummerċjali inġusti – fejn jeżistu – huma 
kkaratterizzati minn diverġenza sinifikanti.
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Emenda 5

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. 
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/KE1. 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 jibbenefikaw minnu l-
produtturi agrikoli kollha jew kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika li tforni l-
prodotti agrikoli jew tal-ikel, inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi. Dawk il-fornituri 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 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.
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____________________

1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li twessa' l-kamp ta' applikazzjoni billi tipprojbixxi l-prattiki 
kummerċjali inġusti għall-benefiċċju tal-produtturi u x-xerrejja kollha. Il-proposta jeħtieġ 
tipprovdi mezz ta' azzjoni għall-aktar atturi vulnerabbli u li jkollhom saħħa ta' negozjar 
limitata ħafna. Jekk dawn il-prattiki huma inġusti, iridu jiġu pprojbiti għall-operaturi kollha. 
Il-kumpaniji kollha għandhom jirrispettaw ir-regoli ta' prattika kompetittiva tajba, bona fede 
u lealtà fir-relazzjonijiet kuntrattwali. Id-differenzi fit-trattament mhumiex ġustifikati minn 
differenzi f'sitwazzjonijiet oġġettivi u suffiċjenti u, għalhekk, jikkostitwixxu diskriminazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Jenħtieġ li s-servizzi marbutin 
mal-ipproċessar u d-distribuzzjoni fil-
katina tal-provvista agrikola u tal-ikel jiġu 
inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva. Jenħtieġ li servizzi bħat-
trasport, id-diżinfezzjoni jew il-
fatturazzjoni ma jkunux fost dawn is-
servizzi, peress li mhumiex marbutin mal-
ipproċessar u d-distribuzzjoni fil-katina 
tal-provvista agrikola u tal-ikel.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Peress li s-sede prinċipali ta' xerrej 
mhux dejjem tkun l-istess bħall-post fejn 
jiġu kkonsenjati u kkumerċjalizzati l-
prodotti agrikoli u tal-ikel, jenħtieġ li r-
regoli rilevanti japplikaw għax-xerrejja 
kollha, irrispettivament mis-sede 
prinċipali tagħhom, meta l-prodotti li 
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jixtru jkunu maħsuba għall-katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel fl-UE.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li tinkludi fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva lix-xerrejja 
kollha li jixtru u jbigħu fis-suq intern, inklużi dawk li s-sede prinċipali tagħhom tkun barra 
mill-Unjoni Ewropea, sabiex tiġi evitata sitwazzjoni fejn dawn jistgħu jevitaw li jkunu koperti 
mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Emenda 8

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 agrikoli u tal-ikel lix-
xerrejja sabiex jiġu evitati l-effetti 
distorsivi mhux intenzjonati li jistgħu
jirriżultaw mill-protezzjoni tal-fornituri fl-
Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Is-sehem ta' dħul dejjem inqas li qed jasal għand il-produtturi tal-ikel fuq skala żgħira u l-
ħaddiema fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol li jiffaċċjaw 
minħabba prattiki kummerċjali inġusti, jimminaw il-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni u l-
objettivi tagħha fl-ambitu tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Emenda 9

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 

(10) Billi l-maġġoranza tal-Istati 
Membri diġà għandhom regoli nazzjonali 
dwar il-prattiki kummerċjali inġusti, 
għalkemm diverġenti, huwa xieraq li 
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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.

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 kontra l-prattiki kummerċjali 
inġusti li jokkorru fir-relazzjonijiet minn 
negozju għal negozju fil-katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel, soġġett għal-
limiti tad-dritt tal-Unjoni applikabbli għall-
funzjonament tas-suq intern.

Emenda 10

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-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva
jenħtieġ li japplikaw għal tali prattiki kull 
meta jseħħu.

(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, jew 
b'konnessjoni mal-għoti ta' servizzi mix-
xerrej lill-fornitur, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva japplikaw għal tali prattiki kull 
meta jseħħu.

Emenda 11

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 

(14) L-ilmenti minn organizzazzjonijiet 
tal-produtturi jew tal-fornituri, jew minn 
assoċjazzjonijiet ta' dawk l-
organizzazzjonijiet, kif ukoll minn 
organizzjonijiet li jaħdmu mal-produtturi 
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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.

jew li jkollhom għarfien espert ippruvat 
fil-prattiki kummerċjali fil-katina agrikola 
u tal-provvista tal-ikel, inklużi 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili,
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.

Emenda 12

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 tal-prattiki 
jekk l-awtorità ssegwi l-obbligu skont l-
Artikolu 6(e) tad-Direttiva.

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 

(15) L-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati 
Membri jenħtieġ li jkollhom is-setgħat 
neċessarji li jippermettulhom jaqdu 
dmirijiethom. Jenħtieġ li jkollhom is-
setgħa li jordnaw it-terminazzjoni ta' 
prattika pprojbita, fejn applikabbli, sabiex 
jiġi żgurat il-funzjonament ġust u xieraq 
tal-katina tal-provvista agrikola u tal-ikel. 
L-eżistenza ta' deterrent, bħas-setgħa li jiġu 
imposti penali, inklużi multi jew 
kwalunkwe sanzjoni oħra u l-
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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.

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. Jeħtieġ jinħoloq 
Netwerk tal-Unjoni għall-Infurzar ("in-
Netwerk"), ospitat mill-Kummissjoni, bil-
għan li jikkoordina u jiffaċilita l-iskambju 
tal-informazzjoni u tal-aħjar prattiki li 
jikkonċernaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
l-esperjenza tal-infurzar tal-Istati Membri 
b'mod ikkoordinat u sistematiku sabiex 
jiżguraw 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 
UTP u tiġi indirizzata aħjar kwalunkwe 
UTP transfruntiera eventwali.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Sabiex jittejjeb il-funzjonament 
tal-katina tal-provvista agrikola u tal-ikel, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jħeġġu l-użu tal-medjazzjoni jew ta' 
mekkaniżmu alternattiv għas-soluzzjoni 
tat-tilwim u li l-Kummissjoni tiffaċilita d-
djalogu u l-iskambju tal-aħjar prattiki fost 
il-partijiet ikkonċernati kollha rilevanti 
fil-livell tal-UE.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 16
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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 toħloq u 
tamministra sit web sabiex tiffaċilita dawk 
l-iskambji.

Emenda 16

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 jew li jadottaw tali regoli 
fil-ġejjieni, soġġett għal-limiti tad-dritt tal-
Unjoni applikabbli għall-funzjonament tas-
suq intern. Ir-regoli jenħtieġ li jkunu 
soġġetti għal proċedura ta' notifika minn 
qabel u japplikaw flimkien ma' miżuri ta' 
governanza volontarji.

Emenda 17

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 

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

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni. Ir-rieżami jenħtieġ li 
jagħti attenzjoni partikolari dwar jekk il-
protezzjoni tax-xerrejja ta' prodotti tal-ikel 
fil-katina tal-provvista – flimkien mal-
protezzjoni tal-fornituri – tkunx ġustifikata 
fil-futur,

Emenda 18

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.

(Din l-emenda (il-bidla minn "katina tal-
provvista tal-ikel" għal "katina tal-
provvista agrikola u tal-ikel" tapplika 
għat-test kollu. L-adozzjoni tagħha 
timplika adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Emenda 19

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 li ma jkunx 
intrapriża żgħira u medja.

(Din l-emenda (il-bidla minn "prodotti tal-
ikel" għal "prodotti agrikoli u tal-ikel") 
tapplika għat-test kollu.) L-adozzjoni 
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tagħha timplika adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"prattika kummerċjali inġusta" 
tfisser kwalunkwe prattika li tiddevja 
ħafna minn imġiba kummerċjali tajba, 
tmur kontra l-bona fede u l-prattika ġusta 
u li tkun imposta unilateralment minn 
sieħeb kummerċjali fuq sieħeb 
kummerċjali ieħor;

Emenda 21

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 li mhix intrapriża 
żgħira jew medja, irrispettivament minn 
fejn tkun stabbilita, li tixtri prodotti
agrikoli jew tal-ikel bħala kummerċ għall-
ipproċessar jew id-distribuzzjoni fl-
Unjoni, jew li tipprovdi servizzi b'rabta 
mal-ipproċessar u d-distribuzzjoni lill-
fornituri. It-terminu "xerrej" jista' jinkludi 
grupp ta' tali persuni fiżiċi u ġuridiċi;

Emenda 22

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 

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

ukoll il-prodotti mhux elenkati f'dak l-
Anness iżda pproċessati minn dawk il-
prodotti għall-użu bħala ikel, u l-prodotti 
agrikoli;

Emenda 23

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 agrikoli u tal-ikel li 
jitħassru" tfisser prodotti agrikoli u tal-ikel
friski li ma jibqgħux tajbin għall-konsum 
mill-bniedem jew għall-użu maħsub, 
b'mod partikolari minħabba taħsir rapidu 
kkawżat mill-karatteristiċi naturali tal-
prodott, sakemm ma jiġux maħżuna, 
ttrattati, ippakkjati jew konservati mod 
ieħor bħala prevenzjoni kontra t-tħassir;

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"dipendenza ekonomika" tirreferi 
għas-sitwazzjoni meta t-tmiem tar-
relazzjonijiet kummerċjali bejn ix-xerrej u 
l-fornitur jista' jipperikola t-twettiq 
kontinwu tal-attività ta' dan tal-aħħar, u 
meta l-fornitur ma jkollux soluzzjoni 
alternattiva li tista' tiġi implimentata fi 
żmien raġonevoli għar-relazzjonijiet 
kummerċjali inkwistjoni. Huwa preżunt li 
dan ikun il-każ meta x-xerrej 
jirrappreżenta mill-inqas 40 % tal-fatturat 
tal-fornitur.

Emenda 25
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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 li ġejjin:

Emenda 26

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 unilateralment 
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 27

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, il-prezzijiet jew it-
termini ta' ħlas tal-prodotti agrikoli jew
tal-ikel;

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d
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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 u tal-ikel li tokkorri meta 
l-prodott ikun sar proprjetà tax-xerrej u li 
ma tkunx ikkawżata min-negliġenza jew 
tort tal-fornitur;

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ix-xerrej jiżvela lil parti terza jew 
juża ħażin, intenzjonalment jew 
b'negliġenza, informazzjoni kunfidenzjali 
kondiviża miegħu mill-fornitur, bħall-
kontenut tal-kuntratt ta' provvista jew 
sigrieti kummerċjali; dan ikopri l-użu ta' 
din l-informazzjoni mix-xerrej biex 
jiżviluppa l-prodott kompetitur tiegħu;

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) xerrej jimponi jew jipprova 
jimponi trasferiment sproporzjonat jew 
mhux ġustifikat tar-riskju ekonomiku 
tiegħu fuq il-fornitur.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 2. L-Istati Membri għandhom 
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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:

jiżguraw li l-prattiki kummerċjali li ġejjin 
ikunu pprojbiti, jekk ma jkunux maqbula
mill-partijiet kontraenti f'termini ċari, 
diretti u faċli biex jinftiehmu fil-
konklużjoni tal-ftehim ta' forniment jew 
jekk ikunu r-riżultat tad-dipendenza 
ekonomika tal-fornitur fuq ix-xerrej, li 
tkun ippermettiet lix-xerrej jimponi dawk 
it-termini:

Emenda 32

Proposta għal direttiva
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 ħlas fuq fornitur 
bħala kundizzjoni għall-istokkjar, il-wiri 
jew l-elenkar ta' prodotti agrikoli jew tal-
ikel tal-fornitur;

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ir-rivendita ta' prodotti agrikoli 
jew tal-ikel b'telf, ħlief meta tirrigwarda 
prodotti li d-data tal-iskadenza tagħhom 
tkun jumejn wara d-data tal-bejgħ.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a

Relazzjonijiet kuntrattwali

Fornitur jista' jitlob li kwalunkwe 
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forniment ta' prodotti jew servizzi jkun 
soġġett għal ftehim bil-miktub b'lingwaġġ 
ċar u dirett li jinkludi l-aspetti kollha 
rilevanti tal-ftehim kummerċjali u li 
jispeċifika tal-anqas it-termini li ġejjin:

( (a) il-partijiet kontraenti;

(b) is-suġġett tal-kuntratt;

(c) il-volum, il-prezz u l-kwalità tal-
prodotti jew is-servizzi pprovduti;

(d) il-ħlas;

(e) il-penali f'każ ta' nuqqas ta' 
eżekuzzjoni tal-kuntratt;

(f) it-tul ta' żmien u, jekk applikabbli, it-
tiġdid tal-kuntratt;

(g) il-klawsoli ta' terminazzjoni, inkluż 
perjodu ta' avviż raġonevoli; 

(h) il-liġi applikabbli.

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar l-awtorità tal-
infurzar maħtura.

Emenda 36

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. Qabel jindirizza lment, fornitur 
għandu jagħmel użu minn kwalunkwe 
servizz ta' medjazzjoni disponibbli. Jekk 
dan ma jkunx xieraq jew ma jsolvix il-
kwistjoni, il-fornitur għandu jindirizza l-
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ilment 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-fornitur. F'dan il-każ, l-
awtorità tal-infurzar għandha tgħaddi l-
ilment lill-awtorità tal-infurzar tal-Istat 
Membru li fih ikun stabbilit ix-xerrej 
issuspettat li kien involut fi prattika 
kummerċjali pprojbita.

Emenda 37

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-fornituri 
jew tal-produtturi, jew l-assoċjazzjonijiet 
tal-organizzazzjonijiet tal-fornituri jew tal-
produtturi skont ir-Regolament 
(UE) 1308/2013 u l-organizzazzjonijiet 
agrikoli professjonali li l-membru/i 
tagħhom jew il-membru/i tal-membri 
tagħhom iħossu li jkunu affettwati minn 
prattika kummerċjali pprojbita, NGOs u 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
mingħajr skop ta' qligħ, kif ukoll 
organizzazzjonijiet li jaħdmu mal-
produtturi jew li jkollhom għarfien espert 
ippruvat fil-prattiki kummerċjali fil-katina 
tal-provvista agrikola u tal-ikel, għandu 
jkollhom id-dritt li jissottomettu lment 
f'isem il-membri tal-organizzazzjoni jew 
tal-assoċjazzjoni u li jkunu involuti kif 
xieraq fil-proċeduri, bil-għan li jiġi 
aċċertat ksur u skont id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 6.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3
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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, jekk tintalab dan mill-ilmentatur, l-
anonimità jew 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 fl-eventwalità 
ta' talba għall-anonimità jew għall-
kunfidenzjalità. L-awtorità għandha 
tiggarantixxi l-anonimità jew il-
kunfidenzjalità tal-proċedura għall-
benefiċċju tal-konvenut. Dan ikun 
mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 
proċedurali tal-konvenut.

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk tqis li jkun hemm biżżejjed 
raġunijiet biex tieħu azzjoni fuq ilment, l-
awtorità tal-infurzar għandha twettaq 
investigazzjoni fi żmien sitt xhur. 
F'każijiet kumplessi u debitament 
ġustifikati, dan il-perjodu jista' jiġi estiż 
b'massimu ta' sitt xhur. L-awtorità tal-
infurzar għandha tinforma lill-ilmentatur 
b'din l-estensjoni u bir-raġunijiet 
warajha.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
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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 għas-soluzzjoni tat-tilwim f'każ 
ta' tilwim bejn fornitur u xerrej minħabba 
prattika kummerċjali inġusta.

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

Emenda 41

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-
awtorità tal-infurzar maħtura jkollha r-
riżorsi meħtieġa, inklużi biżżejjed riżorsi 
baġitarji u ta' għarfien espert, biex 
twettaq l-obbligi tagħha, u għandhom 
jagħtuha s-setgħat li ġejjin:

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li twettaq spezzjonijiet għal 
għarrieda fuq il-post fil-qafas tal-
investigazzjonijiet tagħha;
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Emenda 43

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, fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli, 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);

Emenda 44

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 penali, inklużi multi 
pekunarji jew kwalunkwe penali 
dissważiva oħra fuq l-awtur tal-ksur, skont 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-penali 
għandhom ikunu effettiva, proporzjonati 
għall-ħsara kkawżata u dissważivi, b'kont 
meħud tan-natura, id-durata u l-gravità tal-
ksur.

L-awtorità tal-infurzar għandha 
tikkunsidra kwalunkwe ksur ripetut mill-
istess operatur meta tkun qed 
tiddetermina s-sanzjoni li trid tiġi 
applikata;

Emenda 45
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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. 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 fil-qafas ta' Netwerk tal-
Unjoni għall-Infurzar.

Emenda 46

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-awtoritajiet tal-infurzar 
għandhom jiltaqgħu darba fis-sena biex 
jiddiskutu l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva fil-qafas ta' Netwerk tal-Unjoni 
għall-Infurzar. Il-Kummissjoni għandha 
tiffaċilita dawk il-laqgħat.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

Kompożizzjoni u kompiti tan-Netwerk tal-
Unjoni għall-Infurzar

1. In-Netwerk tal-Unjoni għall-
Infurzar ("in-Netwerk") għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed 
minn kull awtorità tal-infurzar, żewġ 
rappreżentanti mill-Kummissjoni, u s-
sostituti rispettivi tagħhom.

In-Netwerk għandu jiltaqa' f'intervalli 
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regolari u, jekk ikun hemm bżonn, fuq 
talba debitament ġustifikata tal-
Kummissjoni jew ta' Stat Membru.

In-Netwerk għandu jinvolvi lill-partijiet 
ikkonċernati kollha rilevanti fid-
diskussjoni tal-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva, bil-għan li jiffaċilita d-djalogu u 
l-iskambju tal-aħjar prattiki u 
jippromwovi approċċ komuni.

2 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 tal-
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 tal-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 
UTP u tiġi indirizzati aħjar kwalunkwe 
UTP transfruntiera eventwali;

(d) li jikkunsidra u janalizza forom 
ġodda ta' prattiki kummerċjali inġusti;

(e) li jeżamina kwalunkwe kwistjoni li 
tkopri l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u
jadotta linji gwida u rakkomandazzjonijiet 
sabiex iħeġġeġ applikazzjoni konsistenti 
ta' din id-Direttiva, inkluż billi joħloq 
metodoloġija komuni għad-definizzjoni u 
l-impożizzjoni ta' penali.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1
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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.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu regoli 
mfassla sabiex jikkumbattu l-prattiki 
kummerċjali inġusti, li jmorru lil hinn minn 
dawk stabbiliti fl-Artikoli 1, 3, 5, 6 u 7, 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 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe regola nazzjonali ġdida li 
tmur lil hinn mid-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva għandha tiġi notifikata lill-
Kummissjoni tliet xhur qabel l-
applikazzjoni tagħha, biex tiġi eżaminata 
mill-Kummissjoni skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikoli 5 u 6 tad-Direttiva 
(UE) 2015/1535.

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet tal-Istati Membri 
għandhom jidħlu f'diskussjoni mal-
partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, 
inklużi l-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi, dwar il-funzjonament tal-
katina tal-provvista fl-Istat Membru 
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tagħhom u l-effikaċja tal-azzjonijiet 
tagħhom biex jintlaħqu l-objettivi ta' din 
id-Direttiva.

Emenda 51

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 il-konklużjonijiet
ewlenin lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Fil-
qafas ta' dik l-evalwazzjoni għandu jitqies 
il-bżonn ta' rieżami tad-Direttiva, b'mod 
partikolari jekk ikunx hemm bżonn 
jiddaħħlu forom ġodda ta' prattika 
kummerċjali inġusta.
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