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Emenda 8
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti.

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Kif rikjest mill-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà, l-Istati Membri, meta 
jkunu qed jiddeterminaw il-grupp fil-
mira, għandhom jingħataw biżżejjed 
flessibilità li tippermettilhom, fil-waqt li 
jżommu mal-bżonnijiet tagħhom, li jfornu 
frott tal-iskejjel lill-ikbar ċirku wiesa’ 
possibli ta’ utenti. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Li l-istudenti jkunu suġġetti għal limitu tal-età, f’kull ċirkustanza għandha tkun deċiżjoni tal-
Istati Membri. 
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Emenda 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti. 

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana, li 
għandhom ikunu l-iktar friski possibbli, 
staġjonali u li jinkisbu bi prezz baxx, lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti. 

Or. it
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Emenda 10
María Isabel Salinas García 

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti.

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi toħloq effett multiplikatur bl-
involviment tal-istudenti, tal-ġenituri u 
tal-għalliema u   b'hekk tippromwovi d-
dħul fl-agrikoltura, li huwa wieħed mill-
għanijiet tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond 
l-Artikolu 35(b) tat-Trattat, jista’ jsir 
provvediment għal azzjonjiet konġunti fil-
qafas tal-politika agrikola komuni, bħal per 
eżempju Skema ta' Frott għall-Iskejjel, 
sabiex tippromwovi l-konsum ta' ċerti 
prodotti.

Or. es

Emenda 11
Willem Schuth

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
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istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti.

istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti u 
biex tikkombinahom ma’ komponent 
edukattiv addizzjonali dwar is-saħħa u n-
nutrizzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta l-istudenti jingħataw il-prodotti, għandhom jingħataw ukoll informazzjoni dwar, 
pereżempju metodi tat-tisjir, minħabba li dan isaħħaħ l-aċċettazzjoni tal-prodotti u jikseb 
effett didattiku għal tul ta’ żmien twil.  

Emenda 12
Maria Petre

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
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prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti.

prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
frott u prodotti tal-frott, lill-istudenti fl-
istabbilimenti edukattivi jilħaq dawn l-
għanijiet. Barra minn hekk, l-Iskema 
għandha ġġiegħel konsumaturi żgħar 
japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u għalhekk 
għandha żżid il-konsum għall-ġejjieni billi 
tippromwovi d-dħul fl-agrikoltura, li huwa 
wieħed mill-għanijiet tal-PAK ukoll. Mhux 
biss, skond l-Artikolu 35(b) tat-Trattat, 
jista’ jsir provvediment għal azzjonjiet 
konġunti fil-qafas tal-politika agrikola 
komuni, bħal per eżempju Skema ta' Frott 
għall-Iskejjel, sabiex tippromwovi l-
konsum ta' ċerti prodotti u tinkoraġġixxi u 
tistimola lill-prodotti reġjonali inklużi 
dawk tar-reġjuni muntanjużi.

Or. ro

Emenda 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański 

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
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agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti. 

agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-bażi legali tar-regolament huwa Artikolu 33 tat-Trattat KE, li jelenka l-objettivi tal-PAK, li 
wieħed minnhom hu, kif inhu stipulat fil-premessa li qed tkun diskussa, li jiżdied id-dħul tal-
produtturi involuti fl-agrikoltura. 

Emenda 14
Ilda Figueiredo 

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandu jkollha effett pożittiv 
għoli fuq is-saħħa pubblika u għall-ġlieda 
kontra l-faqar tat-tfal, billi  żżid il-konsum 
għall-ġejjieni u tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
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tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti. politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Id-distribuzzjoni ta’ kuljum ta’ frott fl-iskejjel se tikkontribwixxi wkoll għat-titjib tal-
istandards tal-ikel għat-tfal li ġejjin minn familji żvantaġġati f’termini ta’ nutrizzjoni u ta’ 
finanzi. 

Emenda 15
Michl Ebner

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott, tal-ħaxix u tal-banana lill-
istudenti fl-istabbilimenti edukattivi jilħaq 
dawn l-għanijiet. Barra minn hekk, l-
Iskema għandha ġġiegħel konsumaturi 
żgħar japprezzaw il-frott u l-ħxejjex u 
għalhekk għandha żżid il-konsum għall-
ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti.

(2) L-għanijiet tal-PAK preskritti fl-
Artikolu 33 tat-Trattat jinkludu l-
istabilizzazzjoni tas-swieq, l-assigurazzjoni 
tad-disponibbilità tal-provvisti u l-iżgurar li 
l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi 
prezzijiet raġonevoli. Il-forniment ta' l-
għajnuna tal-Komunità fil-kuntest ta’ 
Skema tal-Frott għall-Iskejjel li tipprovdi 
prodotti tal-frott u tal-banana ta’ oriġini 
Komunitarja lill-istudenti fl-istabbilimenti 
edukattivi jilħaq dawn l-għanijiet. Barra 
minn hekk, l-Iskema għandha ġġiegħel 
konsumaturi żgħar japprezzaw il-frott u l-
ħxejjex u għalhekk għandha żżid il-konsum
għall-ġejjieni billi tippromwovi d-dħul fl-
agrikoltura, li huwa wieħed mill-għanijiet 
tal-PAK ukoll. Mhux biss, skond l-Artikolu 
35(b) tat-Trattat, jista’ jsir provvediment 
għal azzjonjiet konġunti fil-qafas tal-
politika agrikola komuni, bħal per eżempju 
Skema ta' Frott għall-Iskejjel, sabiex 
tippromwovi l-konsum ta' ċerti prodotti.

Or. it
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Emenda 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Iskema Frott għall-Iskejjel 
għandha tkun identifikata bħala 
inizjattiva tal-UE li għandha l-għan li 
tiġġieled l-obeżità fost it-tfal u tiżviluppa 
s-sens tat-togħma tagħhom. Hija għandha 
sservi wkoll, bl-għajnuna ta’ programmi 
edukattivi xierqa, biex tagħmel lit-tfal 
konxji tat-tibdil tal-istaġuni matul is-sena. 
Għal dak l-iskop, l-awtoritajiet edukattivi 
għandhom, bħala prijorità, 
jiddistribwixxu frott staġjonali, filwaqt li 
jagħtu preferenza għal varjetà vasta ta’ 
frott, varjetà li tippermetti lit-tfal jiskopru 
togħmiet differenti.

Or. fr

Emenda 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pjan ta’ azzjoni organika jipproponi 
t-tnidija ta’ kampanja informattiva u 
promozzjonali, plurijennali u madwar l-
UE kollha biex tinforma l-iskejjel dwar il-
vantaġġi tal-biedja organika u biex iżżid 
il-kuxjenza pubblika u r-rikonoxximent 
għal prodotti organiċi, inkluż ir-
rikonoxximent tal-logo tal-UE. L-Iskema 
Frott għall-Iskejjel għandha tappoġġja 
dawn l-objettivi, b’mod partikolari 
rigward il-frott organiku u miżuri ta’ 
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akkumpanjament għandhom jinkludu l-
provvediment ta’ informazzjoni dwar 
biedja organika.

Or. en

Emenda 18
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għalhekk jeħtieġ li jsir provvediment 
għal għajnuna tal-Komunità biex 
tikkofinanzja l-provvista lill-istudenti fi 
stabbilimenti edukattivi ta' ċerti prodotti 
għas-saħħa tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex, 
frott u ħaxix ipproċessat u tal-banana u 
wkoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta' l-Iskema.

(6) Għalhekk jeħtieġ li jsir provvediment 
għal għajnuna tal-Komunità biex 
tiffinanzja l-provvista lill-istudenti fi 
stabbilimenti edukattivi ta' ċerti prodotti 
tajbin għas-saħħa tas-setturi tal-frott u l-
ħxejjex, frott u ħaxix ipproċessat u tal-
banana u wkoll għal ċerti spejjeż relatati 
mal-loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni kif ukoll għal miżuri ta’ 
akkumpanjament meħtieġa biex tkun 
żgurata l-effettività tal-Iskema. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet ta' l-Iskema. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għall-
kriterji tal-kwalità u s-sostenibilità tal-
prodotti koperti mill-Iskema: huma 
għandhom jilħqu l-ogħla standards u 
għandhom, skont il-preferenza, jkunu 
staġjonali u prodotti lokalment jew, fejn 
possibbli, fil-Komunità. 

Or. es



PE411.926v01-00 12/46 AM\738252MT.doc

MT

Emenda 19
Maria Petre

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għalhekk jeħtieġ li jsir provvediment 
għal għajnuna tal-Komunità biex 
tikkofinanzja l-provvista lill-istudenti fi 
stabbilimenti edukattivi ta' ċerti prodotti 
għas-saħħa tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex, 
frott u ħaxix ipproċessat u tal-banana u 
wkoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta' l-Iskema.

(6) Għalhekk jeħtieġ li jsir provvediment 
għal għajnuna tal-Komunità biex 
tikkofinanzja l-provvista lill-istudenti fi 
stabbilimenti edukattivi ta' ċerti prodotti 
tal-frott tajbin għas-saħħa u prodotti tal-
frott ipproċessati u wkoll għal ċerti spejjeż 
relatati mal-loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta' l-Iskema.

Or. ro

Emenda 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għalhekk jeħtieġ li jsir provvediment 
għal għajnuna tal-Komunità biex 
tikkofinanzja l-provvista lill-istudenti fi 
stabbilimenti edukattivi ta' ċerti prodotti 
għas-saħħa tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex, 
frott u ħaxix ipproċessat u tal-banana u 
wkoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta' l-Iskema.

(6) Għalhekk jeħtieġ li jsir provvediment 
għal għajnuna tal-Komunità biex 
tikkofinanzja l-provvista lill-istudenti fi 
stabbilimenti edukattivi ta' ċerti prodotti 
tajbin għas-saħħa tas-setturi tal-frott u l-
ħxejjex, frott u ħaxix ipproċessat u tal-
banana u wkoll għal ċerti spejjeż relatati 
mal-loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta' l-Iskema.

Or. en
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Emenda 21
Duarte Freitas 

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għalhekk jeħtieġ li jsir provvediment 
għal għajnuna tal-Komunità biex 
tikkofinanzja l-provvista lill-istudenti fi 
stabbilimenti edukattivi ta' ċerti prodotti
għas-saħħa tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex, 
frott u ħaxix ipproċessat u tal-banana u 
wkoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta' l-Iskema.

(6) Għalhekk jeħtieġ li jsir provvediment 
għal għajnuna tal-Komunità biex 
tikkofinanzja l-provvista lill-istudenti fi 
stabbilimenti edukattivi ta' ċerti prodotti 
tajbin għas-saħħa tas-setturi tal-frott u l-
ħxejjex friski, u wkoll għal ċerti spejjeż 
relatati mal-loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta' l-Iskema.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Prodotti pproċessati ta’ frott u ħaxix għandhom inqas valur nutrittiv u għandhom ikunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Fl-isfond tal-objettiv li jkun hemm ikel iktar tajjeb għas-
saħħa għat-tfal Ewropej, għandha tkun appoġġjata biss id-distribuzzjoni mingħajr ħlas ta’ 
frott u ħaxix frisk.  

Emenda 22
Esther De Lange

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott għall-iskejjel, 
l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jixtiequ jagħmlu użu minnha 
għandhom iħejju strateġija minn qabel. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari rekwiżiti biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

(7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott għall-iskejjel, 
l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jixtiequ jagħmlu użu minnha 
għandhom iħejju strateġija minn qabel, 
inkluż fil-qasam ta’ edukazzjoni għall-
gruppi mmirati. Għandhom jipprovdu 
wkoll azzjonijiet komplimentari rekwiżiti 
biex jagħmlu l-iskema effettiva. L-Istati 
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Membri jistgħu jinkorporaw dawn il-
miżuri b’mod edukattiv f’pakketti tat-
tagħlim fl-iskejjel dwar saħħa u 
nutrizzjoni. 

Or. nl

Emenda 23
Maria Petre

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott għall-iskejjel, 
l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jixtiequ jagħmlu użu minnha 
għandhom iħejju strateġija minn qabel. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari rekwiżiti biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

(7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott għall-iskejjel, 
l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jixtiequ jagħmlu użu minnha 
għandhom iħejju strateġija minn qabel. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
edukattivi u loġistiċi komplimentari 
rekwiżiti biex jagħmlu l-iskema effettiva.

Or. ro

Emenda 24
Duarte Freitas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott għall-iskejjel, 
l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jixtiequ jagħmlu użu minnha 
għandhom iħejju strateġija minn qabel. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari rekwiżiti biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

(7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott Frisk għall-
iskejjel, l-Istati Membri, fuq livell 
nazzjonali jew reġjonali, li jixtiequ 
jagħmlu użu minnha għandhom iħejju 
strateġija minn qabel. Għandhom jipprovdu 
wkoll azzjonijiet komplimentari rekwiżiti 
biex jagħmlu l-iskema effettiva.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Prodotti pproċessati ta’ frott u ħaxix għandhom inqas valur nutrittiv u għandhom ikunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Fl-isfond tal-objettiv li jkun hemm ikel iktar tajjeb għas-
saħħa għat-tfal Ewropej, għandha tkun appoġġjata biss id-distribuzzjoni mingħajr ħlas ta’ frott 
u ħaxix frisk.  

Emenda 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott għall-iskejjel, 
l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jixtiequ jagħmlu użu minnha 
għandhom iħejju strateġija minn qabel. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari rekwiżiti biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

(7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott għall-iskejjel, 
l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jixtiequ jagħmlu użu minnha 
għandhom iħejju strateġija minn qabel. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari rekwiżiti biex jagħmlu l-
iskema effettiva, u l-Kummissjoni 
għandha tipprovdi linji gwida għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 

Or. en

Emenda 26
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott għall-iskejjel, 
l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jixtiequ jagħmlu użu minnha 
għandhom iħejju strateġija minn qabel. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari rekwiżiti biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

7) Sabiex jiżguraw implimentazzjoni 
ordnata ta' l-Iskema ta' Frott għall-iskejjel, 
l-Istati Membri, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jixtiequ jagħmlu użu minnha 
għandhom iħejju strateġija minn qabel. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari rekwiżiti biex jagħmlu l-
iskema effettiva. Fl-implimentazzjoni ta’ 
din l-Iskema Frott għall-Iskejjel, għandu 
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jsir kull sforz sabiex jiġi applikat il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà, li jħalli lill-
Istati Membri wisgħa biex jimmanuvraw 
meta jkunu qed ifasslu l-istrateġiji 
tagħhom. Minbarra l-qasam agrikolu, 
għandhom ikunu involuti wkoll l-
awtoritajiet tas-saħħa u dawk edukattivi.

Or. es

Emenda 27
Esther De Lange

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex l-impatt globali ta' azzjonijiet 
nazzjonali simili ma jkunux limitati, l-Istati 
Membri għandhom ukoll jitħallew jagħtu 
għajnuna addizzjonali għall-provvista tal-
prodotti u l-ispejjeż relatati u l-miżuri ta’ 
akkumpanjament u l-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel fil-Komunità għandha tkun bla 
preġudizzju lil kwalunkwe skema 
nazzjonali separata ta' frott għall-iskejjel 
separata li tirrispetta l-liġi tal-Komunità. 
Madankollu, sabiex ikun żgurat effett 
prattiku ta’ l-Iskema tal-Komunità, ma 
għandhiex tissostitwixxi l-iffinanzjar
preżenti għall-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel nazzjonali eżistenti jew skemi oħra 
ta' tqassim fl-iskejjel li jinkludu l-frott.

(8) Sabiex l-impatt globali ta' azzjonijiet 
nazzjonali simili ma jkunux limitati, l-Istati 
Membri għandhom ukoll ikunu mħeġġa
jagħtu għajnuna addizzjonali għall-
provvista tal-prodotti u l-ispejjeż relatati u 
l-miżuri ta’ akkumpanjament u l-Iskema ta' 
Frott għall-Iskejjel fil-Komunità għandha 
tkun bla preġudizzju lil kwalunkwe skema 
nazzjonali separata ta' frott għall-iskejjel 
separata li tirrispetta l-liġi tal-Komunità. 
Madankollu, sabiex ikun żgurat effett 
prattiku ta’ l-Iskema tal-Komunità, ma 
għandhiex tissostitwixxi l-iffinanzjar 
preżenti għall-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel nazzjonali eżistenti jew skemi oħra 
ta' tqassim fl-iskejjel li jinkludu l-frott. L-
iffinanzjar tal-Komunità għandu jkun ta’ 
natura supplimentari u huwa riservat 
għal skemi ġodda jew għall-estensjoni ta’ 
skemi eżistenti.

Or. nl
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Emenda 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex l-impatt globali ta' azzjonijiet 
nazzjonali simili ma jkunux limitati, l-Istati 
Membri għandhom ukoll jitħallew jagħtu 
għajnuna addizzjonali għall-provvista tal-
prodotti u l-ispejjeż relatati u l-miżuri ta’ 
akkumpanjament u l-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel fil-Komunità għandha tkun bla 
preġudizzju lil kwalunkwe skema 
nazzjonali separata ta' frott għall-iskejjel 
separata li tirrispetta l-liġi tal-Komunità. 
Madankollu, sabiex ikun żgurat effett 
prattiku ta’ l-Iskema tal-Komunità, ma 
għandhiex tissostitwixxi l-iffinanzjar 
preżenti għall-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel nazzjonali eżistenti jew skemi oħra 
ta' tqassim fl-iskejjel li jinkludu l-frott.

(8) Sabiex l-impatt globali ta' azzjonijiet 
nazzjonali simili ma jkunux limitati, l-Istati 
Membri għandhom ukoll jitħallew jagħtu 
għajnuna addizzjonali għall-provvista tal-
prodotti u l-ispejjeż relatati u l-miżuri ta’ 
akkumpanjament u l-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel fil-Komunità għandha tkun bla 
preġudizzju lil kwalunkwe skema 
nazzjonali separata ta' frott għall-iskejjel 
separata li tirrispetta l-liġi tal-Komunità. 
Madankollu, sabiex ikun żgurat effett 
prattiku ta’ l-Iskema tal-Komunità, ma 
għandhiex tissostitwixxi l-iffinanzjar 
preżenti plurijennali għall-Iskema ta' Frott 
għall-Iskejjel nazzjonali eżistenti jew 
skemi oħra ta' tqassim fl-iskejjel li jinkludu 
l-frott.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

 L-idea hija li jiġi ċċarat il-kunċett ta’ ‘skema nazzjonali eżistenti’ sabiex wieħed jippermetti 
lill-prinċipju ta’ addizzjonalità, kif propost fl-abbozz ta’ regolament, biex jiġi implimentat 
b’mod iktar faċli 

Emenda 29
Duarte Freitas 

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex l-impatt globali ta' azzjonijiet 
nazzjonali simili ma jkunux limitati, l-Istati 
Membri għandhom ukoll jitħallew jagħtu 
għajnuna addizzjonali għall-provvista tal-
prodotti u l-ispejjeż relatati u l-miżuri ta’ 

(8) Sabiex l-impatt globali ta' azzjonijiet 
nazzjonali simili ma jkunux limitati, l-Istati 
Membri għandhom ukoll jitħallew jagħtu 
għajnuna addizzjonali għall-provvista tal-
prodotti u l-ispejjeż relatati u l-miżuri ta’ 
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akkumpanjament u l-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel fil-Komunità għandha tkun bla 
preġudizzju lil kwalunkwe skema 
nazzjonali separata ta' frott għall-iskejjel 
separata li tirrispetta l-liġi tal-Komunità. 
Madankollu, sabiex ikun żgurat effett 
prattiku ta’ l-Iskema tal-Komunità, ma 
għandhiex tissostitwixxi l-iffinanzjar 
preżenti għall-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel nazzjonali eżistenti jew skemi oħra 
ta' tqassim fl-iskejjel li jinkludu l-frott.

akkumpanjament u l-Iskema ta' Frott Frisk
għall-Iskejjel fil-Komunità għandha tkun 
bla preġudizzju lil kwalunkwe skema 
nazzjonali separata ta' frott għall-iskejjel 
separata li tirrispetta l-liġi tal-Komunità. 
Madankollu, sabiex ikun żgurat effett 
prattiku ta’ l-Iskema tal-Komunità, ma 
għandhiex tissostitwixxi l-iffinanzjar 
preżenti għall-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel nazzjonali eżistenti jew skemi oħra 
ta' tqassim fl-iskejjel li jinkludu l-frott.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Prodotti pproċessati ta’ frott u ħaxix għandhom inqas valur nutrittiv u għandhom ikunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Fl-isfond tal-objettiv li jkun hemm ikel iktar tajjeb għas-
saħħa għat-tfal Ewropej, għandha tkun appoġġjata biss id-distribuzzjoni mingħajr ħlas ta’ 
frott u ħaxix frisk.  

Emenda 30
Ilda Figueiredo

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni 
baġitarja soda, għandhon jiġu provduti 
limiti fissi ta' għajnuna tal-Komunità u rati 
massimi ta' kofinanzjament u l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
għall-iskema għandha tiżdied mal-lista ta' 
azzjonijiet eliġibbli għall-iffinanzjar ta' l-
EAGF stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar 
l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni.

(9) Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni 
baġitarja soda, għandhon jiġu provduti 
limiti fissi ta' għajnuna tal-Komunità, skont 
iċ-ċirkustanzi u l-bżonnijiet ta’ kull Stat 
Membru. L-iskema għandha tiżdied mal-
lista ta' azzjonijiet eliġibbli għall-
iffinanzjar ta' l-EAGF stabbiliti fl-
Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 
dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola 
komuni. Jekk Stat Membru wieħed jew 
iktar ma jagħmlux użu mill-fondi tal-
Komunità, il-fondi kkonċernati jistgħu 
jkunu trasferiti għal Stati Membri oħra 
għall-użu tagħhom.
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun assigurata l-ugwaljanza bejn l-Istati Membri, id-distribuzzjoni ta’ kuljum ta’ frott 
fl-iskejjel għandha tkun iffinanzjata mill-Komunità biss.   

Emenda 31
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni 
baġitarja soda, għandhon jiġu provduti 
limiti fissi ta' għajnuna tal-Komunità u rati 
massimi ta' kofinanzjament u l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
għall-iskema għandha tiżdied mal-lista ta' 
azzjonijiet eliġibbli għall-iffinanzjar ta' l-
EAGF stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar 
l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni.

(9) Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni 
baġitarja soda, għandhon jiġu provduti 
limiti suffiċjenti ta' għajnuna tal-Komunità 
u l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
għall-iskema għandha tiżdied mal-lista ta' 
azzjonijiet eliġibbli għall-iffinanzjar ta' l-
EAGF stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar 
l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni.

Or. es

Emenda 32
Esther De Lange

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni 
baġitarja soda, għandhon jiġu provduti 
limiti fissi ta' għajnuna tal-Komunità u rati 
massimi ta' kofinanzjament u l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
għall-iskema għandha tiżdied mal-lista ta' 
azzjonijiet eliġibbli għall-iffinanzjar ta' l-
EAGF stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-

(9) Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni 
baġitarja soda, għandhon jiġu provduti 
limiti fissi ta' għajnuna tal-Komunità u rati 
massimi ta' kofinanzjament u l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
għall-iskema għandha tiżdied mal-lista ta' 
azzjonijiet eliġibbli għall-iffinanzjar ta' l-
EAGF stabbiliti fl-Artikolu 3(1) tar-
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Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar 
l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni.

Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar 
l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni. 
Kwalunkwe fond ital-Komunità li b’mod 
persistenti ma jintużawx fi Stat Membru 
wieħed jew aktar, jistgħu jkunu trasferiti 
fi Stat Membru ieħor u jintefqu 
hemmhekk.

Or. nl

Emenda 33
Constantin Dumitriu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tippermetti żmien għall-
implimentazzjoni bla xkiel ta' l-Iskema, din 
għandha tapplika mis-sena skolastika 
2009/10. Għandu jintbagħat rapport 
dwarha wara tliet snin.

(10) Sabiex tippermetti żmien għall-
implimentazzjoni bla xkiel ta' l-Iskema, din 
għandha tapplika mis-sena skolastika 
2009/10. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu evalwazzjoni annwali tal-
implimentazzjoni u tal-impatt tal-
programm u l-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill wara tliet snin.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli għall-amministrazzjoni tal-programm, u jekk l-
immaniġġjar tagħhom għandu jkun korrett, huma se jkollhom bżonn jevalwawh fuq bażi 
regolari sabiex jieħdu d-deċiżjonijiet neċessarji.
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Emenda 34
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tippermetti żmien għall-
implimentazzjoni bla xkiel ta' l-Iskema, din 
għandha tapplika mis-sena skolastika 
2009/10. Għandu jintbagħat rapport 
dwarha wara tliet snin.

(10) Sabiex tippermetti żmien għall-
implimentazzjoni bla xkiel ta' l-Iskema, din 
għandha tapplika mis-sena skolastika 
2009/10. Għandu jintbagħat rapport 
dwarha wara tliet snin. Minħabba li 
programm għal tul ta’ żmien twil biss se 
jħalli benefiċċji fit-tul, hemm bżonn li jiġu 
żgurati l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programm sabiex titkejjel l-effettività 
tiegħu u jkun propost titjib possibbli. 

Or. es

Emenda 35
Duarte Freitas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tagħmel l-iskema aktar 
effiċjenti, il-Komunità għandha tkun 
kapaċi tiffinanzja l-azzjonijiet ta' 
informazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni, 
u ta' netwerking relatati ma' l-Iskema ta' 
Frott għall-Iskejjel u l-għanijiet tagħha, 
mingħajr preġudizzju għas-setgħat tagħha 
li tikkofinanzja, fil-qafas tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-17 ta' 
Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta' tixrid 
ta' informazzjoni u promozzjoni għall-
prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi 
terzimiżuri neċessarji ta’ akkumpanjament 
biex jitrawwem għarfien dwar l-effetti 
pożittivi għas-saħħa mill-konsum ta' frott u 
ħxejjex.

(11) Sabiex tagħmel l-iskema aktar 
effiċjenti, il-Komunità għandha tkun 
kapaċi tiffinanzja l-azzjonijiet ta' 
informazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni, 
u ta' netwerking relatati ma' l-Iskema ta' 
Frott Frisk għall-Iskejjel u l-għanijiet 
tagħha, mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
tagħha li tikkofinanzja, fil-qafas tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 
tas-17 ta' Diċembru 2007 dwar azzjonijiet 
ta' tixrid ta' informazzjoni u promozzjoni 
għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-
pajjiżi terzimiżuri neċessarji ta’ 
akkumpanjament biex jitrawwem għarfien 
dwar l-effetti pożittivi għas-saħħa mill-
konsum ta' frott frisk u ħxejjex.



PE411.926v01-00 22/46 AM\738252MT.doc

MT

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Prodotti pproċessati ta’ frott u ħaxix għandhom inqas valur nutrittiv u għandhom ikunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Fl-isfond tal-objettiv li jkun hemm ikel iktar tajjeb għas-
saħħa għat-tfal Ewropej, għandha tkun appoġġjata biss id-distribuzzjoni mingħajr ħlas ta’ 
frott u ħaxix frisk.  

Emenda 36
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tagħmel l-iskema aktar 
effiċjenti, il-Komunità għandha tkun 
kapaċi tiffinanzja l-azzjonijiet ta' 
informazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni, 
u ta' netwerking relatati ma' l-Iskema ta' 
Frott għall-Iskejjel u l-għanijiet tagħha, 
mingħajr preġudizzju għas-setgħat tagħha 
li tikkofinanzja, fil-qafas tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-17 ta' 
Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta' tixrid 
ta' informazzjoni u promozzjoni għall-
prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi 
terzimiżuri neċessarji ta’ akkumpanjament 
biex jitrawwem għarfien dwar l-effetti 
pożittivi għas-saħħa mill-konsum ta' frott u 
ħxejjex.

(11) Sabiex tagħmel l-iskema aktar 
effiċjenti, il-Komunità għandha tkun 
kapaċi tiffinanzja l-azzjonijiet ta' 
informazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni, 
u ta' netwerking relatati ma' l-Iskema ta' 
Frott għall-Iskejjel u l-għanijiet tagħha, 
mingħajr preġudizzju għas-setgħat tagħha 
li tikkofinanzja, fil-qafas tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tas-17 ta' 
Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta' tixrid 
ta' informazzjoni u promozzjoni għall-
prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi 
terzimiżuri neċessarji ta’ akkumpanjament 
biex jitrawwem għarfien dwar l-effetti 
pożittivi għas-saħħa mill-konsum ta' frott u 
ħxejjex. Se jkun essenzjali għall-
Kummissjoni li tagħmel kampanja 
pubbliċitarja kbira madwar l-Unjoni 
kollha għall-Iskema.

Or. es
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Emenda 37
Duarte Freitas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – taqsima IVa – sottotaqsima IIa – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ISKEMA TA' FROTT GĦALL-
ISKEJJEL

L-ISKEMA TA' FROTT FRISK GĦALL-
ISKEJJEL

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Prodotti pproċessati ta’ frott u ħaxix għandhom inqas valur nutrittiv u għandhom ikunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Fl-isfond tal-objettiv li jkun hemm ikel iktar tajjeb għas-
saħħa għat-tfal Ewropej, għandha tkun appoġġjata biss id-distribuzzjoni mingħajr ħlas ta’ 
frott u ħaxix frisk.  

Emenda 38
Duarte Freitas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – taqsima IVa – sottotaqsima IIa – Artikolu 103g – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajnuna għall-provvista tal-prodotti tal-
frott u ħxejjex u banana lill-istudenti

Għajnuna għall-provvista ta’ prodotti tal-
frott u ħxejjex u banana lill-istudenti

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Prodotti pproċessati ta’ frott u ħaxix għandhom inqas valur nutrittiv u għandhom ikunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Fl-isfond tal-objettiv li jkun hemm ikel iktar tajjeb għas-
saħħa għat-tfal Ewropej, għandha tkun appoġġjata biss id-distribuzzjoni mingħajr ħlas ta’ 
frott u ħaxix frisk.  



PE411.926v01-00 24/46 AM\738252MT.doc

MT

Emenda 39
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IV a – Sottotaqsima II a – Artikolu 103g a – Punt 
1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti tal-frott u ħxejjex friski li 
għad iridu jiġu determinati mill-Istati 
Membri u jistgħu jingħataw ukoll għal 
ċerti spejjeż relatati mal-loġistika, tqassim, 
tagħmir, komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti friski huma ħafna aktar tajbin għas-saħħa minn dawk ipproċessati. Fil-każ tal-frott 
u l-ħxejjex, il-gosti tal-konsumaturi jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri.

Emenda 40
Esther De Lange

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IV a – Sottotaqsima II a – Artikolu 103g a – Punt 
1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 

Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
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lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana magħżula mill-Kummissjoni, 
li għad iridu jiġu determinati f’iżjed dettall 
mill-Istati Membri, u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu l-ħxejjex u l-
frott ipproċessati fuq il-bażi tal-kriterji 
tas-saħħa, bħal l-anqas ammont possibbli 
ta’ addittivi mhux naturali u ħżiena għas-
saħħa fi prodotti pproċessati.  

Or. nl

Emenda 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1  sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa – Artikolu 103ga –
paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana mkabbra fl-UE li għad iridu 
jiġu determinati mill-Kummissjoni u 
jistgħu jingħataw ukoll għal ċerti spejjeż 
relatati mal-loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li, kif tgħid il-premessa 2, id-dispożizzjonijiet imsemmija 
huma bbażati fuq l-Artikolu 33 tat-Trattat, relatat mal-CAP, l-għan ta’ din l-emenda huwa li 
tistipola li l-frott u l-ħxejjex li għandhom jitqassmu fl-iskejjel għandhom ikunu tkabbru fl-UE, 
billi dan iżid il-fehim u jħeġġeġ il-konsum tal-prodotti Komunitarji.   Jeżistu programmi simili 
bbażati fuq forniment domestiku f’pajjiżi membri tad-WTO, bħal ngħidu aħna l-Istati Uniti.

Emenda 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa – Artikolu 103ga –  
paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana, li joriġinaw fil-Komunità, li 
għad iridu jiġu determinati mill-
Kummissjoni u jistgħu jingħataw ukoll 
għal ċerti spejjeż relatati mal-loġistika, 
tqassim, tagħmir, komunikazzjoni, 
monitoraġġ u evalwazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-bażi legali tar-regolament huwa Artikolu 33 tat-Trattat KE, li jelenka l-objettivi tal-Politika 
Agrikola Komuni, li wieħed minnhom hu, kif inhu stipulat fil-premessa 2, li jiżdied id-dħul tal-
produtturi involuti fl-agrikoltura. 
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Emenda 43
Michl Ebner

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa – Artikolu 103ga –  
paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana, li joriġinaw fil-Komunità, li 
għad iridu jiġu determinati mill-
Kummissjoni u jistgħu jingħataw ukoll 
għal ċerti spejjeż relatati mal-loġistika, 
tqassim, tagħmir, komunikazzjoni, 
monitoraġġ u evalwazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

La base giuridica di questo provvedimento è l’articolo 33 del Trattato CE riguardante le 
finalità della politica agricola comune tra le quali, come enunciato nel considerando in 
parola, vi è quella di provvedere al miglioramento dei redditi agricoli dei produttori.   

Questa proposta si inserisce, peraltro,  nel contesto della riforma dell’organizzazione comune 
di mercato dell’ortofrutta (reg. (CE) 1182/07) volta a potenziare la competitività del settore, 
l’orientamento al mercato e a contrastare il calo dei consumi. 

Il programma proposto di promozione dell’ortofrutta nelle scuole contribuisce al 
conseguimento di tali obiettivi avvicinando i giovani alla frutta e incrementandone consumi.

Inoltre, la misura procederebbe alla divulgazione dell’importanza dell’agricoltura 
comunitaria, delle politiche agricole e in particolare della produzione ortofrutticola.
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Emenda 44
Ioannis Gklavakis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – title I – chapter IV – taqsima IV a – sottotaqsima II a – Artikolu 103g a – Punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti li joriġinaw fil-Komunità
mis-setturi tal-frott u ħxejjex u tal-banana 
li għad iridu jiġu determinati mill-
Kummissjoni u jistgħu jingħataw ukoll 
għal ċerti spejjeż relatati mal-loġistika, 
tqassim, tagħmir, komunikazzjoni, 
monitoraġġ u evalwazzjoni.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Billi l-proposta tal-Kummissjoni timmira li żżid il-konsum tal-frott u tal-ħxejjex, l-iskema 
tista’ wkoll topera bħala mezz biex id-dħul tal-Ewropej jiżdied.

Emenda 45
Duarte Freitas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – taqsima IVa – sottotaqsima IIa – Artikolu 103g – Punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti friski mis-setturi tal-frott u l-
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u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

ħxejjex għad iridu jiġu determinati mill-
Kummissjoni u jistgħu jingħataw ukoll 
għal ċerti spejjeż relatati mal-loġistika, 
tqassim, tagħmir, komunikazzjoni, 
monitoraġġ u evalwazzjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Prodotti pproċessati ta’ frott u ħaxix għandhom inqas valur nutrittiv u għandhom ikunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Fl-isfond tal-objettiv li jkun hemm ikel iktar tajjeb għas-
saħħa għat-tfal Ewropej, għandha tkun appoġġjata biss id-distribuzzjoni mingħajr ħlas ta’ 
frott u ħaxix frisk.  

Emenda 46
Maria Petre

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu – Taqsima IVa – sottotaqsima IIa – Artikolu 103ga – Punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

(1) Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti friski mis-setturi tal-frott u l-
ħxejjex li għad iridu jiġu determinati mill-
Kummissjoni u jistgħu jingħataw ukoll 
għal ċerti spejjeż relatati mal-loġistika, 
tqassim, tagħmir, komunikazzjoni, 
monitoraġġ u evalwazzjoni.

Or. ro
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Emenda 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IV a – Sottotaqsima II a – Artikolu 103g a – Punt 
1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni, frott u ħxejjex organiċi 
lokali għandhom, jekk ikunu disponibbli, 
jitqiesu b’mod partikolari u għajnuna 
bħal din tista’ tingħata ukoll għal ċerti 
spejjeż relatati mal-loġistika, tqassim, 
tagħmir, komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frott u l-ħxejjex friski jżidu l-valur tad-dieta għat-tfal. Għalhekk, dawn għandhom ikunu 
pprovduti bi frott u ħxejjex friski. Frott u ħxejjex proċessati bħal frott tal-landa u jew dak bil-
ħlewwa miżjuda m’għandhomx ikunu inklużi fl-iskema tal-frott għall-iskejjel.  Dawk 
responsabbli mill-appalt għandhom ikunu mħeġġa jagħżlu frott u ħxejjex reġjonali u organiċi 
jekk dawn ikunu disponibbli.  Għalhekk, dawn għandhom jingħataw il-kapaċità li jqisu dawn 
il-prodotti ta’ kwalità u mhux ikunu obbligati sempliċiment jieħdu l-irħas offerta.

Emenda 48
Willem Schuth

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1  sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa – Artikolu 103ga –
paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi i 
ta’ qabel l-iskola ta' ċerti prodotti mis-
setturi tal-frott u ħxejjex u tal-banana li 
għad iridu jiġu determinati mill-
Kummissjoni u jistgħu jingħataw ukoll 
għal ċerti spejjeż relatati mal-loġistika, 
tqassim, tagħmir, komunikazzjoni, 
monitoraġġ u evalwazzjoni. Prodotti lokali 
għandhom jintażw bħala prijorità sabiex 
jiġu evitati vjaġġi ta’ trasport b;a bżonn u 
t-tniġġis ambjentali li jirriżulta.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-frott għandu, bl-istess mod, jiġi fornut lill-istudenti tal-iskejjel tan-nuna, għax dawn ukoll 
jistgħu jibbenefikaw mill-iskema.

Fid-dawl tal-problemi globali tal-klima u l-miri klimatiċi tal-UE, trasport żejjed għandu jiġi 
evitat.

Emenda 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa – Artikolu 103ga –
paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
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ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana, li għandhom ikunu l-aktar 
friski possibbli, tal-istaġjun u miksuba bi 
prezz baxx, u għandhom jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

Or. it

Emenda 50
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima 4a – sottotaqsima IIa – Artikolu 103 ga – Punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u għandhom jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni, kif ukoll għal għanijiet ta’ 
ffinanzjar tal-miżuri kumplimentari 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-effikaċja 
tal-Iskema..

Or. es
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Emenda 51
Armando Veneto, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa  – Artikolu 103ga –  
paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.  Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

1.  Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni;  li l-għajnuna 
Komunitarja għanddha tkopri wkoll ċerti 
spejjeż relatati mal-loġistika, tqassim, 
tagħmir, komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Iskema tal-Frott fl-Iskejjal għandha tiġi imolimentata b’mod effikaċi, huwa essenzjali li 
l-għajnuna Komunitarja tkopri, ukoll, l-ispejjeż inċidentali kollha tal-loġistika (bħal 
pereżempji ix-xiri tad-dispensers meħtieġa), billi dawn inkella joħorġu mill-baġits skolatiċi 
jew mill-familji tal-istudenti. 

Emenda 52
Ioannis Gklavakis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No. 1234/2007
Parti II – title I – chapter IV – taqsima IV a – sottotaqsima II a  – Artikolu 103g a –  Punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 

1. Skond kundizzjonijiet li għad iridu jiġu 
determinati mill-Kummissjoni, mis-sena 
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skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi ta' 
ċerti prodotti mis-setturi tal-frott u ħxejjex 
u tal-banana li għad iridu jiġu determinati 
mill-Kummissjoni u jistgħu jingħataw 
ukoll għal ċerti spejjeż relatati mal-
loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni.

skolastika 2009/10, għandha tingħata 
għajnuna mill-Komunijtà għall-provvisti 
lill-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi 
primarji ta' ċerti prodotti mis-setturi tal-
frott u ħxejjex u tal-banana li għad iridu 
jiġu determinati mill-Kummissjoni u 
jistgħu jingħataw ukoll għal ċerti spejjeż 
relatati mal-loġistika, tqassim, tagħmir, 
komunikazzjoni, monitoraġġ u 
evalwazzjoni u għall-miżuri 
kumplimentari meħtieġa sabiex l-iskema 
tiġi implimentata b’mod effikaċi.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karatteristiċi partikolari tas-sistemi tal-edukazzjoni tal-Istati Membri, il-
kategorija bejn 6 u10 snin proposta mill-Kummissjoni tista’ tħalli barra lill-istudenti ta’ xi 
entitajiet edukattivi u għalhekk huwa xieraq li l-entitajiet tal-edukazzjoni primarja jiġu inklużi 
fl-iskema.  L-għajnuna Komunitarja għandha wkoll tingħata għall-miżuri kollha relatati mal-
iskema sabiex jiġi żgurat li din qed tiġi implimentata b’mod effikaċi anke fil-fażi pilota.

Emenda 53
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima 4a – sottotaqsima IIa  – Artikolu 103 ga –  Punt 1a 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-prodotti inklużu fl-iskema 
għandhom jissodisfaw l-ogħla standards u 
għandhom, bħala preferenza, ikunu 
staġjonali u prodotti lokalment jew, fejn 
possibbli, fil-Komunità. Għandha 
tingħata prijorità lill-prodotti sostenibbli.

Or. es
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Emenda 54
Constantin Dumitriu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – sottotaqsima IIa – Artikolu 103ga –  Punt 1a 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-prodotti tas-setturi tal-frott u tal-
ħaxix , tal-frott u tal-ħaxix ipproċessat u 
tal-banana li jridu jiġu pprovduti lill-
istudenti għandhom jintgħażlu mill-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta’ rakkomandazzjoni 
mill-Kummissjoni u filwaqt li titqies il-
ħtieġa għall-promozzjoni ta’ frott 
tradizzjonali u dawk prodotti fil-Komunità

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha rwol integrattiv u tista' tagħmel rakkomandazzjonijiet fuq livell 
Ewropew. Madanakollu, is-setgħa tad-deċiżjoni hija f’idejn l-Istati Membri. Barra minn dan,
il-programm joffri l-opportunità għal appoġġ ta’ frott tradizzjonali u ta’ produttri 
Komunitarji, f’mument fejn l-importazzjonijiet tal-pajjiżi terzi huma fiċ-ċans li joħolqu l-
ħtieġa ta’ żieda fl-isforzi finanzjarji għall-implimentazzjoni tal-programm.  

Emenda 55
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa – Artikolu 103ga –
paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. L-
Istrateġija għandha tistipola l-grupp fil-
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komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

mira, it-tul tal-iskema, il-prodotti 
kkonċernati, il-frekwenza tad-
distribuzzjoni u l-azzjonijiet 
komplimentari sabiex jagħmlu l-iskema 
effettiva. L-Istati Membri jistgħu ukoll 
jassenjaw ir-responsabilità tal-
kontribuzzjoni finanzjarja nazzjonali 
għall-iskema lil partijiet terzi.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jiddeċiedu kif is-sehem tal-iffinanzjar li mhux 
tal-UE jista’ jiġi pprovdut. Għalhekk, partijiet terzi oħrajn kif ukoll il-ġenituri - inklużi 
ngħidu aħna, il-kommunità kummerċjali - għandhom jitħallew jikkontribwixxu għall-
iffinanzjar tal-parti nazzjonali. 

Emenda 56
Ilda Figueiredo

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – taqsima IVa – sottotaqsima IIa  – Artikolu 103g –  Punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni, filwaqt li 
jitqiesu l-kundizzjonijiet tal-ħamrija u tal-
klima li fihom il-frott u l-ħxejjex jiġu 
prodotti.  B’rabta ma’ dan, il-preferenza 
Komunitarja għandha tapplika għall-
prodotti kkonċernati. L-istess Stati 
Membri għandhom jipprovdu wkoll 
azzjonijiet komplimentari neċessarji biex 
jagħmlu l-iskema effettiva, bi prijorità 
għat-tfal ta’ qabel l-iskola u dawk fl-
iskejjel primarji, li għalihom il-frott 
għandu jitqassam b’xejn kuljum.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-iskema għandu jkun l-istess għat-tfal kollha tal-iskola, hi x’inhi l-età tagħhom, 
u huma x’inhuma ċ-ċikustanzi soċjali u eknomiċi tal-familji tagħhom.  L-iskema għandha 
wkoll tqis il-kundizzjonijiet tal-ħamrija u dawk klimatiċi li fihom il-frott u l-ħxejjex qed jiġu 
prodotti, b’garanzija għall-prefernza Komunitarja.

Emenda 57
Constantin Dumitriu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – sottotaqsima IIa  – Artikolu 103ga  –  Punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

(2) L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll ir-riżorsi 
finanzjarji Komunitarji u nazzjonali 
meħtieġa għall-implimentazzjoni u t-
twettiq tal-azzjonijiet komplimentari 
neċessarji biex jagħmlu l-iskema effettiva

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jenħtieġ li jipprovdu lill-Kummissjoni b’punt tat-tluq fir-rigward tal-
allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, u għandhom jipprovduil-koffinanzjar meħtieġ għall-
programm. 

Emenda 58
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima 4a – sottotaqsima IIa  – Artikolu 103 ga –  Punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll għall-
azzjonijiet komplimentari neċessarji biex 
jagħmlu l-iskema effettiva.

Fi ħdan din l-Istrateġija, l-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw, inter alia, dan 
li ġej:
-il-prodotti li jridu jitqassmu, filwaqt li 
jitqies il-fatt li hemm prodotti staġjonali u 
lokali kkonċernati;
- il-gruppi tal-etajiet tal-popolazzjoni 
skolastika li qed tibbenefika;
- l-iskejjel li qed jipparteċipaw fl-Iskema.

Or. es

Emenda 59
Esther De Lange

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IV a – Sottotaqsima II a  – Artikolu 103g a –  Punt 
2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva. Bħall-iskema tal-ħalib 
għall-iskejjel, l-Istati Membri jistgħu 
jitolbu lill-ġenituri biex iħallsu l-
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kofinanzjament nazzjonali ta’ l-iskema. L-
Istati Membri jistgħu wkoll iħeġġu l-
assiguraturi tas-saħħa u lill-awtoritajiet 
nazzjonali sabiex jikkontribwixxi għas-
sehem nazzjonali tal-koffinanzjament .

Or. nl

Emenda 60
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IV a – Sottotaqsima II a – Artikolu 103g a – Punt 
2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva. Bi qbil ma’ kriterji tal-
objettiv, l-Istati Membri għandhom jagħtu 
prijorità lil frott u ħxejjex tradizzjonali 
prodotti lokalment u jappoġġjaw l-irziezet 
iż-żgħar fl-implimentazzjoni tal-iskema. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ tal-frott u l-ħxejjex, il-gosti tal-konsumaturi jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri.

Din l-emenda tikkonforma mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 33 tat-Trattat. Sabiex is-swieq 
jistabbilixxu rwieħhom, jenħtieġ appoġġ għall-produtturi l-aktar vulnerabbli. 
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Emenda 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IV a – Sottotaqsima II a – Artikolu 103g a – Punt 
2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva.

2. L-Istati Membri, fuq livell nazzjonali 
jew reġjonali, li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom iħejju strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll azzjonijiet 
komplimentari neċessarji biex jagħmlu l-
iskema effettiva. Il-miżuri kumplimentari 
għandhom jinkludu l-ogħti ta’ pariri dwar 
is-saħħa u d-dieta u informazzjoni dwar 
il-benefiċċju tal-frott rigward is-saħħa, 
adattati għall-età tal-istudenti, kif ukoll 
informazzjoni dwar karatteristiċi 
partikolari tal-biedja organika.

Or. en

Emenda 62
Ioannis Gklavakis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No. 1234/2007
Parti II – title I – chapter IV – taqsima IV a – sottotaqsima II a  – Artikolu 103g a –  Punt 3 (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taqbeż EUR 90 miljun kull sena 
skolastika,

(a) taqbeż EUR 180 miljun kull sena 
skolastika,

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-konsum tal-frott darba kull-ġimgħa mhux biżżejjed biex tiġi ttrattata l-obeżità fost it-tfal u 
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biex jitjiebu d-drawwiet tal-ikel tat-tfal. Partikolarment fil-bidu tal-iskema, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw iffinanzjar biżżejjed biex dawn jimplimentaw l-iskema b’mod effettiv u 
biex l-organizzazzjonijiet involuti jitħeġġu mill-benefiċċji tagħhom. Il-baġit għall-iskema 
għandu għalhekk jirdoppja.

Emenda 63
Michl Ebner

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa – Artikolu 103ga –
paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taqbeż EUR 90 miljun kull sena 
skolastika,

(a) taqbeż EUR 360 miljun kull sena 
skolastika,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Limitu finanzjarju ta’ EUR 90 miljun jippermetti t-tqassim ta’ frott ġurnata fil-ġimgħa.  Min-
naħa tal-argument djetetiku, madanakollu, huwa fatt ippruvat li l-ikel ta' frott kuljum huwa 
essenzjali għall-iżvilupp tas-saħħa. L-Iskema tal-Frott fl-Iskejjel, għalhekk, ma tagħmilx sens 
sakemm il-frott ma jitqassamx erbat ijiem fil-ġimgħa. Għalhekk il-baġit għandu jitla’ minn 
EUR 90 miljun għal EUR 360 miljun.

Emenda 64
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IV a – Sottotaqsima II a – Artikolu 103g a – Punt 
3 – letter a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) taqbeż EUR 90 miljun kull sena 
skolastika,

(a) taqbeż EUR 500 miljun kull sena 
skolastika,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-prezzijiet għolja tal-ikel, għad fadal fondi sostanzjali mhux użati taħt l-
Intestatura 2 (Spiża agrikola)

Emenda 65
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima 4a – sottotaqsima IIa  – Artikolu 103 ga –  Punt 
3(b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) taqbeż il-50% ta' l-ispejjeż tal-
provvista u ta' l-ispejjeż relatati kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, jew 75% ta' 
dawn l-ispejjeż fir-reġjuni eliġibbli skond 
l-Għan ta' Konverġenza.

(b) taqbeż l-ispejjeż tal-provvista u ta' l-
ispejjeż u dawk tal-miżuri kumplimentari 
kif  imsemmi fil-paragrafu 1,

Or. es

Emenda 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IV a – Sottotaqsima II a – Artikolu 103g a – Punt 
3 – letter b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

taqbeż il-50% ta' l-ispejjeż tal-provvista u 
ta' l-ispejjeż relatati kif imsemmi fil-
paragrafu 1, jew 75% ta' dawn l-ispejjeż 
fir-reġjuni eliġibbli skond l-Għan ta' 
Konverġenza.

taqbeż il-60% ta' l-ispejjeż tal-provvista u 
ta' l-ispejjeż relatati kif imsemmi fil-
paragrafu 1, jew 95% ta' dawn l-ispejjeż 
fir-reġjuni eliġibbli skond l-Għan ta' 
Konverġenza.

Or. en
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Emenda 67
María Isabel Salinas García

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima 4a – sottotaqsima IIa  – Artikolu 103 ga –  Punt 
3(c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ċ) tkopri spejjeż oħra apparti l-ispejjeż tal-
provvista kif imsemmi fil-paragrafu 1, u

(c) tkopri spejjeż oħra apparti l-ispejjeż tal-
provvista u spejjeż relatati u dawk tal-
miżuri kumplimentari meħtieġa sabiex 
tiġi żgurata l-effikaċità tal-Iskema, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, u

Or. es

Emenda 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1  sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa  – Artikolu 103ga –  
paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tintuża biex tissostitwixxi l-iffinanzjar 
preżenti għal kwalunkwe skema ta' frott 
għall-iskejjel nazzjonali eżistenzjali jew 
skemi oħra ta' tqassim fl-iskejjel li jinkludu 
l-frott.

(d) tintuża biex tissostitwixxi l-iffinanzjar 
pubbliku attwali għal kwalunkwe skema 
ta' frott għall-iskejjel nazzjonali eżistenzjali 
jew skemi oħra ta' tqassim fl-iskejjel li 
jinkludu l-frott.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

 L-emenda sempliċiment tiċċara t-test fil-sens li punt (d) japplika għall-iffinanzjar pubbliku 
biss, kif il-kliem attwali jindika. L-iffinanzjar pubbliku, permezz ta’ donazzjonijiet, 
pereżempju, m’għandux jiġi affettawt mill-punt (d).



PE411.926v01-00 44/46 AM\738252MT.doc

MT

Emenda 69
Duarte Freitas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – taqsima IVa – sottotaqsima IIa  – Artikolu 103g –  Punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-iskema ta' frott għall-iskejjel tal-
Komunità għandha tkun bla preġudizzju 
għal kwalunkwe skema ta' frott għall-
iskejjel nazzjonali eżistenti li jirrispettaw 
il-liġi tal-Komunità.

5. L-iskema ta' frott frisk għall-iskejjel tal-
Komunità għandha tkun bla preġudizzju 
għal kwalunkwe skema ta' frott għall-
iskejjel nazzjonali eżistenti li jirrispettaw 
il-liġi tal-Komunità.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Prodotti pproċessati ta’ frott u ħaxix għandhom inqas valur nutrittiv u għandhom ikunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Fl-isfond tal-objettiv li jkun hemm ikel iktar tajjeb għas-
saħħa għat-tfal Ewropej, għandha tkun appoġġjata biss id-distribuzzjoni mingħajr ħlas ta’ 
frott u ħaxix frisk.  

Emenda 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1  sottopunt a
Regolament (KE) No 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – Taqsima IVa – Sottotaqsima IIa  – Artikolu 103ga –  
paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-iskema ta' frott għall-iskejjel tal-
Komunità għandha tkun bla preġudizzju
għal kwalunkwe skema ta' frott għall-
iskejjel nazzjonali eżistenti li jirrispettaw 
il-liġi tal-Komunità.

5. L-iskema ta' frott għall-iskejjel tal-
Komunità għandha tkun bla preġudizzju 
għal kwalunkwe skema ta' frott għall-
iskejjel nazzjonali eżistenti li jirrispettaw 
il-liġi tal-Komunità. Il-proġetti pilota, 
imwettqa fuq bażi esperimentali f’numru 
żgħir ta’ entitajiet edukattivi għal perjodi 
limitat ta’ żmien, m’għandhomx jitqiesu 
bħala skemi nazzjonali kif imsemmi fil-
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paragrafu 3(d).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

 L-idea hija li jiġi ċċarat il-kunċett ta’ ‘skema nazzjonali eżistenti’ sabiex wieħed jippermetti 
li l-prinċipju ta’ addizzjonalità jiġi implimentat b’mod iktar faċli. Mill-bidu tas-sena 
skolastika 2008, Franza bdiet twettaq skema pilota ta’ distribuzzjoni ta’ frott f’numru limitat 
ħafna ta’ skejjel;   fir-rigward tal-iffinanzjar, 50% huwa pprovdut mill-fondi pubbliċi 
(awtoritajiet lokali u reġjonali) u 50% minn iffinanzjar privat (minn, fost sorsi oħrajn, 
entitajiet preventivi u istituzzjonijiet ta’ assigurazzjoni fuq is-saħħa).  

Emenda 71
Duarte Freitas

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) n° 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu IV – taqsima IVa – sottotaqsima IIa – Artikolu 103g –  Punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Komunità tista' tiffinanzja wkoll, 
skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 
Nru 1290/2005, azzjonijiet ta' 
informazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni 
relatati ma' l-Iskema tal-Frott fl-Iskejjel, li 
jinkludu t-trawwim ta' l-għarfien pubbliku 
dwarha, u azzjonijiet ta' netwerking 
relatati.

6. Il-Komunità tista' tiffinanzja wkoll, 
skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 
Nru 1290/2005, azzjonijiet ta' 
informazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni 
relatati ma' l-Iskema tal-Frott Frisk fl-
Iskejjel, li jinkludu t-trawwim ta' l-għarfien 
pubbliku dwarha, u azzjonijiet ta' 
netwerking relatati.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Prodotti pproċessati ta’ frott u ħaxix għandhom inqas valur nutrittiv u għandhom ikunu 
esklużi minn dan ir-Regolament. Fl-isfond tal-objettiv li jkun hemm ikel iktar tajjeb għas-
saħħa għat-tfal Ewropej, għandha tkun appoġġjata biss id-distribuzzjoni mingħajr ħlas ta’ 
frott u ħaxix frisk.  
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Emenda 72
Esther De Lange

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3
Regolament (KE) No 1234/2007
Artikolu 184 – Punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) qabel il-31 ta' Awissu 2012 lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' l-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel preskritta fl-Artikolu 103ga, 
akkumpanjat, jekk meħtieġ, bi proposti 
xierqa. Ir-rapport għandu partikularment 
jindirizza il-kwistjonijiet ta' vastità li biha 
l-iskema ppromwoviet l-istabbiliment ta' 
skema ta' frott għall-iskejjel li jiffunzjonaw 
tajjeb fl-istati Membri u l-impatt ta' l-
Iskema fuq it-titjib ta' l-abitudnijiet ta' l-
ikel tat-tfal.

(6) qabel il-31 ta' Awissu 2012 lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' l-Iskema ta' Frott għall-
Iskejjel preskritta fl-Artikolu 103ga, 
akkumpanjat, jekk meħtieġ, bi proposti 
xierqa. Ir-rapport għandu partikularment 
jindirizza il-kwistjonijiet ta':
- il-limitu sa fejn l-iskema ppromwoviet l-
istabbiliment ta' skema ta' frott għall-
iskejjel li jiffunzjonaw tajjeb fl-istati 
Membri u l-impatt ta' l-Iskema fuq it-titjib 
ta' l-abitudnijiet ta' l-ikel tat-tfal;

- il-limitu sa fejn il-fakultà ta’ 
koffinanzjar nazzjonali, permezz ta’ 
kontribuzzjoni parentali, jkun influwenza 
jew le l-ilħuq u l-effikaċja tal-iskema; 
- ir-relevanza u l-impatt ta’ miżuri 
nazzjonali kumplimentari, b’mod 
partikolari il-mod ta’ kif l-iskema ta’ frott 
fl-iskejjel u l-informazzjoni 
kumplimentari dwar dieta tajba għas-
saħħa ġew inkorporati fil-kurrikulu 
nazzjonali.

Or. nl
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