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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar modifiki fil-politika agrikoli komuni 
bl-emenda tar-Regolamenti (KE) Nru 320/2006, (KE) Nru 1234/2007, (KE) Nru 3/2008 u 
(KE) Nru […]/2008
(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0306),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 36 u 37 tat-Trattat KE, skond liema artikoli ġie kkonsultat 
mill-Kunsill (C6-0241/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
(A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-
Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1
Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Għaċ-ċereali s-sistema għanda tinbidel 
sabiex tiżgura kompetittività u 
orjentazzjoni lejn is-suq għas-settur filwaqt 
li żżomm ir-rwol ta’ intervent bħala xibka 
ta’ sikurezza f’każ ta’ problemi fis-suq u 
tiffaċilita r-rispons tal-bdiewa għall-
kundizzjonijiet tas-suq. Il-konklużjonijiet 
tal-Kunsill dwar ir-riforma tas-sistema ta’ 

(3) Għaċ-ċereali s-sistema għandha 
tinbidel sabiex tiżgura kompetittività u 
orjentazzjoni lejn is-suq għas-settur filwaqt 
li żżomm ir-rwol ta’ intervent bħala xibka 
ta’ sikurezza f’każ ta’ problemi fis-suq u 
tiffaċilita r-rispons tal-bdiewa għall-
kundizzjonijiet tas-suq. Il-konklużjonijiet 
tal-Kunsill dwar ir-riforma tas-sistema ta’ 
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intervent għall-qamħirrun stipulaw 
reviżjoni tas-sistema ta’ intervent kollha 
għaċ-ċereali fil-kuntest tal-Kontroll tas-
Saħħa, ibbażata fuq analiżi li indikat ċertu 
riskju għal intervent addizzjonali għax-
xgħir jekk il-prezzijiet kienu baxxi. Il-
previżjonijiiet attwali għaċ-ċereali 
madankollu inbidlu b’mod sinifikanti minn 
dak iż-żmien ‘l hawn u huma 
kkaratterizzati minn ambjent favorevoli tal-
prezz tas-suq dinji b’konsegwenza ta’ 
domanda dinjija dejjem tikber u stokkijiet 
dinjin taċ-ċereali dejjem jonqsu. Fi ħdan 
dan il-kuntest, l-iffissar ta' livelli ta' 
intervent għal żero għall-qmuħ għall-għalf 
oħrajn fl-istess perjodu ta' żmien tar-
riforma tal-qamħirrun ikun jippermetti għal 
intervent mingħajr ma jkollu 
implikazzjonijiet negattivi fuq is-suq taċ-
ċereali kollu. Il-previżjonijiet għas-settur 
taċ-ċereali japplikaw ukoll għall-qamħ 
durum, u dan ifisser li x-xiri f’intervent 
jista’ jitneħħa għaliex tilef ir-rilevanza 
tiegħu minħabba li l-prezzijiet tas-suq 
dejjem ikunu ħafna ogħla mill-prezz ta’ 
intervent. Minħabba li intervent għaċ-
ċereali għandu jservi ta’ xibka ta’ sikurezza 
aktar milli element li jinfluwenza d-
determinazzjoni tal-prezz, id-differenzi fil-
perjodi tal-ħsad minn Stat Membru għall-
ieħor, li effettivament jibdew il-kampanji 
tat-tmexxija fis-suq, m’għadhomx 
rilevanti għaliex is-sistema mhux se tibqa’ 
tipprovdi għal prezzijiet li juru l-livelli ta’ 
intervent flimkien maż-żidiet ta’ kull 
xahar. Fl-interess ta' simplifikazzjoni d-
dati għal intervent taċ-ċereali għandu 
għalhekk jiġi armonizzat min-naħa għall-
oħra tal-Komunità.

intervent għall-qamħirrun stipulaw 
reviżjoni tas-sistema ta’ intervent kollha 
għaċ-ċereali fil-kuntest tal-Kontroll tas-
Saħħa, ibbażata fuq analiżi li indikat ċertu 
riskju għal intervent addizzjonali għax-
xgħir jekk il-prezzijiet kienu baxxi. Il-
previżjonijiiet attwali għaċ-ċereali 
madankollu inbidlu b’mod sinifikanti minn 
dak iż-żmien ‘l hawn u huma 
kkaratterizzati minn ambjent favorevoli tal-
prezz tas-suq dinji b’konsegwenza ta’ 
domanda dinjija dejjem tikber u stokkijiet 
dinjin taċ-ċereali dejjem jonqsu. Fi ħdan 
dan il-kuntest, l-iffissar ta' livelli ta' 
intervent għal żero għall-qmuħ għall-għalf 
oħrajn fl-istess perjodu ta' żmien tar-
riforma tal-qamħirrun ikun jippermetti għal 
intervent mingħajr ma jkollu 
implikazzjonijiet negattivi fuq is-suq taċ-
ċereali kollu. Il-previżjonijiet għas-settur
taċ-ċereali japplikaw ukoll għall-qamħ 
durum, u dan ifisser li x-xiri f’intervent 
jista’ jitneħħa għaliex tilef ir-rilevanza 
tiegħu minħabba li l-prezzijiet tas-suq 
dejjem ikunu ħafna ogħla mill-prezz ta’ 
intervent. Minħabba li intervent għaċ-
ċereali għandu jservi ta’ xibka ta’ 
sikurezza, jeħtieġ li l-intervent ma 
jinbediex ħlief waqt l-aħħar xhur tas-sena 
tas-suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Li l-intervent jinbeda ftit tax-xhur qabel tmiem is-sena tas-suq ikun jippermetti li tiġi evitata l-
ispekulazzjoni filwaqt li jiġi mħares ir-rwol ta’ xibka ta’ sigurezza li għandu l-intervent.
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Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-produzzjoni u l-konsum tal-laħam 
tal-majjal huma previsti li se jiżdiedu fil-
futur medju, avolja b’rata nqas mgħaġġla 
minn dik ta’ l-aħħar għaxar snin, minħabba 
l-kompetizzjoni mil-laħam tat-tjur u l-
prezzijiet ogħla ta’ l-għalf. Il-prezzijiet tal-
majjal mistennija jibqgħu ogħla sew mill-
prezzijiet ta’ intervent. Ix-xiri f’intervent 
ilu ma jintuża għal żmien twil għal-laħam 
tal-majjal u fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-
suq u l-perspettivi tiegħu, għandu 
jitneħħa.

(5) Il-produzzjoni u l-konsum tal-laħam 
tal-majjal huma previsti li se jiżdiedu fil-
futur medju, avolja b’rata inqas mgħaġġla 
minn dik ta’ l-aħħar għaxar snin, minħabba 
l-kompetizzjoni mil-laħam tat-tjur u l-
prezzijiet ogħla ta’ l-għalf. Il-prezzijiet tal-
majjal mistennija jibqgħu ogħla sew mill-
prezzijiet ta’ intervent. Ix-xiri f’intervent 
ilu ma jintuża għal żmien twil għal-laħam 
tal-majjal u fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-
suq u l-perspettivi tiegħu, jeħtieġ li, bil-
għan li tinżamm kif inhi xibka ta’ 
sikurezza, li jibqa’ jinżamm il-prinċipju 
ta’ l-intervent – dawrien lura tas-suq għal 
raġunijiet sanitarji jew oħrajn li qatt 
m’għandhom ikunu esklużi - iżda li l-
intervent jitreġġa’ lura għal żero 
tunnellati.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) It-tneħħija ta’ intervent għal dawn il-
prodotti jista’ jitwettaq mingħajr problemi 
fl-2009 għaliex il-qagħda attwali tas-suq u 
l-perspettivi jissuġġerixxu li intervent, fi 
kwalunkwe każ, ma jkunx applikabbli 
għalihom fl-2009.

imħassra

Or. fr
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Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Aġenda 2000 ipprovdiet għal żieda 
ta’ 2.4% fil-kwantitajiet ta’ referenza 
totali tal-ħalib ta’ l-UE. Din iż-żieda ħadet 
is-sura, fuq naħa waħda, ta’ żidiet 
nazzjonali speċifiċi għall-Italja, Spanja, 
il-Greċja, ir-Repubblika ta’ l-Irlanda u l-
Irlanda ta’ Fuq fuq perjodu ta’ sentejn 
mill-2000/01 sa l-2001/02 u, fuq in-naħa 
l-oħra, żieda lineari ta’ 1.5% fil-kwoti tal-
ħalib fuq it-tliet snin mill-2006/207 sa l-
2008/09 għall-Istati Membri kollha li ma 
jirċevux żidiet speċifiċi tal-kwoti. Fil-
kompromess tiegħu ta’ Ġunju 2003, il-
Kunsill qabel li r-reġim eżistenti tal-kwota 
tal-ħalib għandha tkun estiża aktar sa l-
2014/15. Barra minn hekk, il-Greċja 
ngħatat żieda fil-kwota ta’ 120,000 
tunnellata u l-Azores ingħataw żieda ta’ 
50,000 tunnellata mill-2005/06 ’il 
quddiem (imnaqqsa minn 73,000 
tunnellata addizzjonali fl-2003/04 u 
61,500 tunnellata fl-2004/05). Żieda 
addizzjonali fil-kwota ta’ 2% għall-UE ta’ 
27 ġiet miftiehma għas-sena tal-kwota tal-
ħalib 2008/09.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żidiet fil-kwota li huma proposti huma parti minn żvilupp storiku li għandu jkollu postu fil-
premessi tal-proposta dwar il-Verifika tas-Saħħa.
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Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minħabba r-restrizzjonijiet tal-limiti 
massimi tal-kwoti tal-ħalib, il-produzzjoni 
totali tal-ħalib tal-Komunità hija prevista li 
se tonqos gradwalment iżda mhux b’ħafna 
fuq il-futur medju hekk kif strutturar mill-
ġdid fl-Istati Membri li ma kinux membri 
tal-Komunità qabel it-tkabbir ta’ l-2004 
jwassal għal tnaqqis fil-produzzjoni ta’ 
ħalib ta’ sussistenza, filwaqt li tkabbir fil-
produzzjoni jibqa’ limitat minħabba l-
eżistenza tal-kwoti. Fl-istess ħin ir-rata ta’ 
ħalib kunsinjat lill-fabbriki tal-prodotti tal-
ħalib għall-ipproċessar hija prevista li se 
tibqa’ tespandi fuq il-perjodu ta’ 
previżjoni. Fid-dawl ta’ domanda qawwija 
interna u esterna, is-sistema tal-kwoti tal-
ħalib qiegħda għal din ir-raġuni tillimita l-
espansjoni tal-produzzjoni, għall-kuntrarju 
tas-sitwazzjoni meta l-kwoti ddaħħlu bħala 
reazzjoni għall-produzzjoni żejda. F’din it-
tip ta’ qagħda tas-suq, il-kwoti jnaqqsu l-
orjentazzjoni lejn is-suq għaliex ifixklu r-
reazzjoni tal-bdiewa għal sinjali tal-
prezzijiet, u jipprevjenu kisbiet fl-
effiċjenza fis-settur billi jnaqqsu r-rata ta’ 
l-istrutturar mill-ġdid. Huma skedati li 
jintemmu fl-2015, sabiex jiġu effetwati l-
aġġustamenti xierqa gradatament. F’din 
il-perspettiva, it-tneħħija gradwali tal-
kwoti tal-prodotti tal-ħalib b’żidiet annwali 
kif provdut fl-Anness I għal dan ir-
Regolament (ta’ 1% għal kull sena tas-suq 
mill-2010/10 sa 2013/14) tkun tippermetti
tranżizzjoni mingħajr xkiel billi tevita 
aġġustament eċċessiv wara t-tmiem tal-
kwoti.

(8) Minħabba r-restrizzjonijiet tal-limiti 
massimi nazzjonali tal-kwoti tal-ħalib, il-
produzzjoni totali tal-ħalib tal-Komunità 
hija prevista li se tonqos gradwalment iżda 
mhux b’ħafna fuq il-futur medju hekk kif 
strutturar mill-ġdid fl-Istati Membri li ma 
kinux membri tal-Komunità qabel it-
tkabbir ta’ l-2004 jwassal għal tnaqqis fil-
produzzjoni ta’ ħalib ta’ sussistenza,
filwaqt li tkabbir fil-produzzjoni jibqa’ 
limitat minħabba l-eżistenza tal-kwoti 
nazzjonali. Fl-istess ħin ir-rata ta’ ħalib 
kunsinjat lill-fabbriki tal-prodotti tal-ħalib 
għall-ipproċessar hija prevista li se tibqa’ 
tespandi fuq il-perjodu ta’ previżjoni. Fid-
dawl ta’ domanda qawwija interna u 
esterna, is-sistema kurrenti tal-kwoti tal-
ħalib qiegħda għal din ir-raġuni tillimita l-
espansjoni tal-produzzjoni, għall-kuntrarju 
tas-sitwazzjoni meta l-kwoti ddaħħlu bħala 
reazzjoni għall-produzzjoni żejda. F’din it-
tip ta’ qagħda tas-suq, il-kwoti jnaqqsu l-
orjentazzjoni lejn is-suq għaliex ifixklu r-
reazzjoni tal-bdiewa għal sinjali tal-
prezzijiet, u jipprevjenu kisbiet fl-
effiċjenza fis-settur billi jnaqqsu r-rata ta’ 
l-istrutturar mill-ġdid. Is-sistema kurrenti 
tal-kwoti tal-ħalib se tiġi fi tmiemha fl-
2015.  F’din il-perspettiva, it-tneħħija 
gradwali tal-kwoti tal-prodotti tal-ħalib 
b’żidiet annwali kif provdut fl-Anness I 
għal dan ir-Regolament (ta’ 2% għas-sena 
tas-suq 2008/09 u 1% għal kull sena tas-
suq għall-2009/10 u l-2010/11) tkun 
tiffaċilita tranżizzjoni mingħajr xkiel billi 
tevita aġġustament eċċessiv wara t-tmiem 
tal-kwoti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Fl-UE kollha tidher sitwazzjoni fejn m'hemmx biżżejjed użu tal-kwoti tal-ħalib. Iċ-ċifri għas-
sena ta’ kwota 2006/07 juru nuqqas nett ta' użu ta' 1.9 tunnellata fil-livell ta' l-UE, bi 18-il  
Stat Membru minn 27 jipproduċi inqas mill-kwoti nazzjonali tagħhom. Ċifri proviżjonali 
għall-2007/08 juru sitwazzjoni simili. Ir-rapporteur għal opinjoni qed jipproponi, minbarra ż-
żieda diġà miftiehma ta’ 2% għall-2008/09, li tkun appoġġjata ż-żieda ta’ 1% għall-kwota tal-
ħalib għas-snin kummerċjali 2009/10 u 2010/11. Ir-rapporteur għal opinjoni jixtieq jerġa’ 
jevalwa s-sitwazzjoni tas-suq għas-snin ta’ kwota sussegwenti minħabba li s-suq tal-ħalib 
jevolvi b’mod imgħaġġel.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Jeżisti nuqqas nett ta’ użu tal-kwota 
tal-ħalib fil-livell ta’ l-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-UE kollha tidher sitwazzjoni fejn m'hemmx biżżejjed użu tal-kwoti tal-ħalib. Iċ-ċifri għas-
sena ta’ kwota 2006/07 juru nuqqas nett ta' użu ta' 1.9 tunnellata fil-livell ta' l-UE, bi 18-il  
Stat Membru minn 27 jipproduċi inqas mill-kwoti nazzjonali tagħhom. Il-Kummissjoni 
Ewropea qed tistenna li għas-sena ta’ kwota kurrenti 2007/08 (iċ-ċifri eżatti jkunu disponibbli 
biss f’Settembru 2008) jkun hemm nuqqas ta’ użu ta’ 3 miljun tunnellata.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Kif kien il-każ fir-riforma tal-politika 
agrikola komuni ta’ l-2003, sabiex tiżdied 
il-kompetittività ta’ l-agrikoltura 
Komunitarja u tiġi mħeġġa agrikoltura 
sostenibbli b'orjentazzjoni akbar lejn is-

(13) Kif kien il-każ fir-riforma tal-politika 
agrikola komuni ta’ l-2003, sabiex tiżdied 
il-kompetittività ta’ l-agrikoltura 
Komunitarja u tiġi mħeġġa agrikoltura 
sostenibbli b'orjentazzjoni akbar lejn is-
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suq, huwa meħtieġ li titkompla l-bidla 
minn appoġġ għall-produzzjoni għall-
appoġġ għall-produttur billi jitneħħew l-
għajnuniet eżistenti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' 
Ottubru 2007 li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u 
dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (Ir-Regolament waħdieni 
dwar l-OKS) [ir-Regolament dwar l-OKS 
Unika] għall-għalf niexef, għall-kittien, 
għall-qanneb u għal-lamtu tal-patata u jiġi 
integrat appoġġ għal dawn il-prodotti fis-
sistema ta’ appoġġ diżakkoppjat għad-dħul 
għal kull farm. Kif kien il-każ fir-riforma 
tal-PAK ta’ l-2003, filwaqt li appoġġ 
diżakkoppjat imħallas lill-bdiewa se jħalli 
l-ammonti proprji mħallsin mhux mibdulin, 
se jżid b’mod sinifikanti l-effettività ta’ l-
għajnuna għad-dħul.

suq, huwa meħtieġ li titkompla l-bidla 
minn appoġġ għall-produzzjoni għall-
appoġġ għall-produttur billi jitneħħew l-
għajnuniet eżistenti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' 
Ottubru 2007 li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u 
dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (Ir-Regolament waħdieni 
dwar l-OKS) [ir-Regolament dwar l-OKS 
Unika] għall-kittien, għall-qanneb u għal-
lamtu tal-patata u jiġi integrat appoġġ għal 
dawn il-prodotti fis-sistema ta’ appoġġ 
diżakkoppjat għad-dħul għal kull farm. Kif 
kien il-każ fir-riforma tal-PAK ta’ l-2003, 
filwaqt li appoġġ diżakkoppjat imħallas 
lill-bdiewa se jħalli l-ammonti proprji 
mħallsin mhux mibdulin, se jżid b’mod 
sinifikanti l-effettività ta’ l-għajnuna għad-
dħul.

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Fl-2000 il-Kunsill iddeċieda li 
gradwalment ineħħi l-għajnuna għall-
fibri qosra tal-kittien u għall-fibri tal-
qanneb. Din id-deċiżjoni ġiet 
implimentata b’effett mis-sena tas-suq 
2009/10 bl-emendi li saru fir-Regolament 
dwar l-OKS Unika (KE) Nru 247/2008, kif 
ukoll ġiet implimentata t-tneħħija 
gradwali ta’ l-għajnuna addizzjonali ta’ 
pproċessar għall-proċessuri tal-kittien 
imkabbar fiż-żoni tradizzjonali. L-
għajnuna għall-kittien ta' fibri twal 
għandha tiġi diżakkoppjata. Madankollu 
sabiex l-industrija tkun tista’ tadatta, nofs 

(14) Ir-rapport tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-
settur tal-kittien u tal-qanneb 
(COM(2008)0307) jikkonferma r-
relevanza u l-effikaċja ta’ l-għajnuna 
għall-ipproċessar tal-kittien u tal-qanneb.  
Il-Kummissjoni tikkonferma l-effetti 
pożittivi ħafna li għandha l-kultivazzjoni 
tal-kittien u tal-qanneb fuq il-ħarsien ta’ 
l-ambjent u tal-bijodiversità, b’mod 
partikulari billi tiffavorixxi n-newba ta’ l-
uċuħ, fuq il-ħolqien u ż-żamma ta’ l-
impjiegi f’zoni li jinsabu f’diffikultà u fuq 
l-iżvilupp ta’ opportunitajiet ġodda fis-suq 
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il-bidla għall-iskema ta’ pagament uniku 
għandha ssir fl-2011 u l-bqija fl-2013.

industrijali, b’mod partikulari tal-
bijomaterjali. Fl-aħħarnett, il-
Kummissjoni tenfasizza l-kwistjonijiet 
ewlenin li jinsabu fir-riskju jekk tkun 
abolita l-miżura ta’ l-għajnuna.  Ikun 
xieraq, għalhekk, li tinżamm kif inhi l-
miżura ta’ għajnuna li hemm fil-preżent 
għall-inqas sas-sena tas-suq ta’ l-
2012/2013.

Or. fr

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-reġim ta’ l-għalf niexef kien 
irriformat fl-2003, meta parti mill-
għajnuna ngħatat lill-produtturi u kienet 
diżakkoppjata. Fil-kuntest ta’ l-
orjentazzjoni totali tal-Kontroll tas-Saħħa 
lejn aktar orjentazzjoni lejn is-suq, u l-
previżjoni attwali fis-swieq ta’ l-għalf, it-
transizzjoni għall-diżakkoppjament totali 
għas-settur kollu għandha għalhekk 
tintemm billi l-għajnuna li baqa’ għall-
industrija tiġi diżakkoppjata. Għandu 
jkun possibbli li jittaffew l-effetti tat-
tmiem tal-pagament ta’ għajnuna lill-
proċessuri permezz ta’ aġġustamenti 
xierqa fil-prezz imħallas lill-produtturi 
tal-materja prima, li huma stess se jkunu 
qegħdin jirċievu drittijiet miżjuda ta’ 
għajnuna diretta b’riżultat ta’ 
diżakkoppjament. It-tmiem ta’ l-għajnuna 
lill-proċessuri huwa ġġustifkat wkoll fid-
dawl tas-sitwazzjoni tas-suq u ta’ 
perspettivi għall-uċuh tal-proteina in 
ġenerali. Minħabba l-fatt li s-settur kien 
diġà qed jiġi ristrutturat sa mir-riforma 
ta’ l-2003 u l-impatt ambjentali 

imħassra
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partikolarment negattiv li ġie ġġenerat 
riċentament mill-produzzjoni ta’ għalf 
deidratat, l-għajnuna għandha tiġi 
diżakkoppjata iżda għandu jingħata 
perjodu tranżizzjonali qasir ta’ sentejn 
sabiex is-settur ikun jista’ jadatta.

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-dispożizzjonijiet dwar miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ għas-suq relatati 
mal-mard ta’ l-annimali għandhom jiġu 
trattati permezz ta' dispożizzjoni 
orizzontali dwar il-ġestjoni tar-riskju, u 
għalhekk għandhom jitħassru mir-
Regolament (KE) Nru 1234/2007.

imħassra

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Minħabba l-importanza dejjem
tikber ta’ ġestjoni effettiva tar-riskji, l-
Istati Membri għandhom jingħataw il-
possibilità li jikkontribwixxu 
finanzjarjament għal parti mill-primjums 
li l-bdiewa jew l-organizzazzjonijiet tal-
produtturi jħallsu għall-assigurazzjoni ta' 
l-uċuħ,  jew li jikkumpensaw 
finanzjarjament ċerti telfiet ekonomiċi 
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minħabba każijiet ta' mard ta' l-annimali 
jew tal-pjanti.

Or. fr

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-organizzazzjonijiet tal-produtturi 
jista’ jkollhom rwol utli billi jorganizzaw
il-forniment f’setturi fejn hemm żbilanċ fil-
konċentrazzjoni ta’ produtturi u proċessuri.
L-Istati Membri għandhom ikollhom il-ħila 
li jagħarfu organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi fis-setturi kollha.

(19) Jekk l-assigurazzjoni ta’ l-uċuħ jew 
il-fondi ta' mutwalizzazzjoni jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu għal ġestjoni kurattiva 
tar-riskji, din il-ġestjoni tista’ toħroġ 
għalja wisq fuq il-pjan ekonomiku u 
soċjali, għalhekk jeħtieġ li b’mod parallel 
jiġi promoss l-iżvilupp ta’ strumenti li 
jkunu jippermettu ġestjoni preventiva tar-
riskju. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi 
bħal m’huma l-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali jista’ jkollhom rwol 
importanti f’din il-ġestjoni preventiva, 
b’mod partikulari billi jorganizzaw mill-
ġdid il-forniment f’setturi fejn hemm 
żbilanċ fil-konċentrazzjoni ta’ produtturi u 
dik tax-xerrejja jew billi jtejbu l-għarfien 
tas-swieq. Huwa għalhekk li jeħtieġ li l-
Istati Membri  jkollhom il-ħila li jagħarfu 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi u 
organizzazzjonijiet professjonali fis-setturi 
kollha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F’dik li hi ġestjoni ta’ kriżi, il-prevenzjoni trid issir objettiv ta’ prijorità peress li approċċ li 
jkun immirat unikament biex jittratta l-kriżijiet wara li jkunu seħħew jista’ joħroġ bil-wisq 
għali kemm fuq il-pjan ekonomiku kif ukoll fuq dak ta' l-impjiegi.
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Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Għandu jittieħed vantaġġ mis-
sitwazzjoni ekonomika li għaddejja fil-
preżent biex jintbagħat sinjal pożittiv 
b’mod partikulari lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw li ilhom jitolbu biex jiġi abolit 
l-appoġġ għall-esportazzjoni li hu utilizzat 
mill-biċċa l-kbira tal-pajjiżi żviluppati li 
jesportaw iċ-ċereali.

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 2 – punt b
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Il-paragrafu 2 jitħassar. imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Anke jekk għal ħafna snin ma sarx rikors għall-intervent għal-laħam tal-majjal, m’huwiex 
raġonevoli li jitneħħa għal kollox: min-naħa l-waħda, minħabba li dejjem hemm ir-riskju ta’ 
mard epiżotiku ġdid li jista’ joħloq problemi serji fis-suq u min-naħa l-oħra, minħabba s-
sitwazzjoni ġdida għal kollox li hemm fis-suq taċ-ċereali.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu I – Taqsima II – Subtaqsima II – Artikolu 11 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Għaċ-ċereali, mill-1 ta’ Novembru sal-
31 ta’ Mejju;

a) Għaċ-ċereali, mill-1 ta’ Marzu sal-31 ta’ 
Mejju;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aktar milli jsir provvediment għal sistema ta' sejħa ta' offerti li tista' tiġbed il-prezzijiet ’l 
isfel, il-perjodu ta’ intervent għandu jinbidel b’tali mod li jkun limitat għal ftit xhur qabel 
tmiem is-sena tas-suq; dan il-pass  ikun jippermetti lis-sistema li ġenwinament tissodisfa l-
funzjoni tagħha ta’ xibka ta’ sikurezza filwaqt li fl-istess ħin ikun evitat il-logħob spekulattiv.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu I – Taqsima II – Subtaqsima II – Artikolu 11 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għaċ-ċanga u għall-vitella, matul 
kwalunkwe sena tas-suq;

c) għaċ-ċanga u għall-vitella u għal-laħam 
tal-majjal, matul kwalunkwe sena tas-suq;

Or. fr

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu I – Taqsima II – Subtaqsima II – Artikolu 12 – paragrafu 1 –
punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

għandu jinfetaħ għal-laħam tal-majjal 
mill-Kummissjoni, mingħajr l-għajnuna 
tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 195(1), 
jekk, waqt perjodu rappreżentattiv, il-
prezz medju tas-suq għall-majjal maqtul 
il-biċċerija, kif stabbilit b’referenza għall-
prezzijiet irreġistrati f’kull Stat Membru 
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fis-swieq rappreżentattivi tal-Komunità u 
ppeżat permezz ta' koeffiċjenti li jirriflettu 
d-daqs relattiv tal-merħla tal-majjali ta’ 
kull Stat Membru, ikun jinsab u x’aktarx 
li jibqa’ f’livell ta' inqas minn 103 % tal-
prezz bażiku.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu I – Taqsima II – Subtaqsima II – Artikolu 13 – paragrafu 1 –
punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d a) għal-laħam tal-majjal, żero 
tunnellati għall-perjodu msemmi fl-
Artikolu 11, punt (a).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk l-intervent għal-laħam tal-majjal jerġa' jkun stabbilit mill-ġdid, għandu jinġieb għal żero 
tunnellati, ħaġa li tkun tagħmlu xibka ta' sikurezza mingħajr impatt baġitarju kemm-il darba 
s-sitwazzjoni fis-settur tibqa' waħda normali.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1232/2007
Parti II – Titolu I – Kapitolu I – Taqsima II – Subtaqsima III – Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4) Is-Subtaqsima III tat-Taqsima II tal-
Kapitolu I tat-Titolu I tal-Parti II tinbidel 
b’dan li ġej:

imħassar

“Subtaqsima III
Prezzijiet ta' intervent

Artikolu 18
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Prezzijiet ta' intervent
1. Il-prezzijiet ta’ intervent u l-kwantitajiet 
aċċettati għal intervent għall-prodotti 
msemmijin fl-Artikolu 10(a), (d), (e) u (f) 
għandhom jiġu ddeterminati mill-
Kummissjoni permezz ta’ proċeduri ta’ 
sejħiet għal offerti. F’ċirkustanzi speċjali, 
proċeduri ta’ sejħiet għal offerti jistgħu 
jiġu ristretti għal, jew il-prezzijiet ta’ 
intervent u l-kwantitajiet aċċettati għal 
intervent jistgħu jiġu ffissati għal kull, 
Stat Membru jew għal kull reġjun ta’ Stat 
Membru abbażi ta’ prezzijiet medji tas-suq 
reġistrati.
2. Il-prezz ta’ intervent iddeterminat 
skond il-paragrafu 1 ma għandux ikun 
ogħla:
a) għaċ-ċereali, mill-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi;
b) għaċ-ċanga, mill-prezz medju tas-suq 
reġistrat fi Stat Membru jew reġjun ta' 
Stat Membru miżjud b'ammont li għandu 
jiġi ddeterminat mill-Kummissjoni abbażi 
ta' kriterji oġġettivi;
c) għall-butir, minn 90% tal-prezz ta’ 
referenza;

d) għat-trab tal-ħalib xkumat, mill-prezz 
ta’ referenza.

3. Il-prezz ta' l-intervent għaz-zokkor 
għandu jkun 80% tal-prezz ta' referenza 
ffissat għas-sena tas-suq wara s-sena tas-
suq li matulha tkun ġiet ippreżentata l-
offerta. Madankollu, jekk il-kwalità taz-
zokkor offrut lill-aġenzija li tħallas tkun 
differenti mill-kwalità standard definita 
fil-punt B ta' l-Anness IV li għaliha jkun 
ġie iffissat il-prezz ta' referenza, il-prezz 
ta' intervent għandu jiżdied jew jitnaqqas 
kif meħtieġ.”

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sistema ġġeneralizzata ta’ sejħa għall-offerti tkun tirriskja li jkollha effett avvers fuq il-
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prezzijiet u li jkollha impatti negattivi importanti.

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 6 – punt a – punt -i (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
l-Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- i)  il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

"c) il-laħam frisk jew imkessaħ ta’ l-ifrat 
ta’ età ta’ mhux aktar minn 12-il xahar 
f’konformità mad-definizzjoni u l-
klassifikazzjoni ta’ l-Anness XIa u ta’ l-
ifrat il-kbar, ippreżentat fis-sura ta’ 
karkassi, nofsijiet ta’ karkassi, kwarti 
kkumpensati, kwarti ta’ quddiem jew 
kwarti ta’ wara, ikklassifikati skond l-
iskala Komunitarja għall-klassifikazzjoni 
tal-karkassi ta’ annimali bovini adulti li 
jipprovdi għaliha l-Artikolu 42(1) ;"

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-laħam tal-vitella m’huwiex eliġibbli għall-ħżin privat anke jekk huwa espost għall-istess 
ċirkustanzi imprevedibbli bħal tipi oħra ta’ laħam.  Kemm-il darba dan il-laħam minn issa ’ l 
quddiem ikun identifikat u t-traċċabilità tiegħu tkun assigurata, l-esklużjoni tiegħu 
m’għadhiex iġġustifikata.

Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 43 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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“a) ir-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet li 
għandhom jiġu ssodisfatti mill-prodotti li 
għandhom jinxtraw taħt intervent pubbliku 
kif imsemmi fl-Artikolu 10 jew li 
tingħatalhom għajnuna għal ħażna privata 
kif imsemmi fl-Artikolu 31, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-kwalità, il-gruppi 
ta' kwalità, il-livelli ta' kwalità, il-
kategoriji, il-kwantitajiet, l-imballaġġ
inkluż l-ittikkettjar, l-etajiet massimi, il-
preservazzjoni, l-istadju tal-prodotti li 
għalih il-prezz ta' intervent ikun relatat, u t-
tul tal-perjodu tal-ħażna privata;”

“a) ir-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet li 
għandhom jiġu ssodisfati mill-prodotti li 
għandhom jinxtraw taħt intervent pubbliku 
kif imsemmi fl-Artikolu 10 jew li 
tingħatalhom għajnuna għal ħażna privata 
kif imsemmi fl-Artikolu 31, u, fil-każ tal-
laħam tal-majjal, il-lista tal-prodotti 
msemmija, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-kwalità, il-gruppi ta' kwalità, il-livelli 
ta' kwalità, il-kategoriji, il-kwantitajiet, l-
ippakkjar inkluż l-ittikkettjar, l-etajiet 
massimi, il-preservazzjoni, l-istadju tal-
prodotti li għalihom il-prezz ta' intervent 
ikun relatat, u t-tul tal-perjodu tal-ħażna 
privata;”

Or. fr

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 11
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11) L-Artikolu 44 jitħassar. imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha l-għan li turi l-effettività tagħha f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi 
devastanti, bħall-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer fl-2001. Il-Kummissjoni madanakollu 
għandha l-intenzjoni li tħassar din l-emenda u li tiġġustifika dan it-tħassir permezz ta’ l-
introduzzjoni ta’ fondi reċiproċi f’każ ta’ mard ta’ l-annimali u tal-ħxejjex.  Minkejja dan, din 
il-miżura tibqa’ waħda kumplimentari iżda mhux identika. Meta jkun hemm każijiet ta’ 
mardiet ta’ l-annimali ġodda u virali, bħall-marda ta’ l-ilsien kaħlani (blue tongue disease), 
ikun xieraq li fuq il-bażi tal-prinċipju ta’ prekawzjoni, wieħed iżomm l-Artikolu 44.
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Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Article 4 – point 12 – point a
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Article 46 – paragraphe 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Il-Paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li 
ġej: imħassar

«1. Għall-miżuri eċċezzjonali ta’ appoġġ 
imsemmijin fl-Artikolu 45, il-Komunità 
għandha tipprovdi parti mill-finanzjament 
ekwivalenti għal 50% tan-nefqa sostnuta 
mill-Istati Membri.”

Or. fr

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 14 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 78 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fl-Artikolu 78 tar-Regolament (KE) 
nru 1234/2007, għandu jiżdied il-
paragrafu 3a li ġej:
«3a. Id-dħul ġenerali li jirriżulta mill-
ħlasijiet tas-super-levy lill-UE u l-
iffrankar relatat mat-tħassir tal-miżuri 
tas-suq eżistenti fis-settur tal-ħalib 
għandu jmur f’fond li għandu jgħin il-
proċess tar-ristrutturar tas-settur tal-ħalib 
ta’ l-UE.
Miżuri ffinanzjati mill-Artikolu 68 [Regoli 
Ġenerali] tar-Regolament (KE) nru  
[...]/2008 [Regolament ġdid dwar il-
ħlasijiet diretti], ma għandhomx ikunu 
ffinanzjati mill-istess skema.»

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-settur tal-ħalib hu settur sensittiv. Il-flus miġbura u frankati mis-settur tal-ħalib u għal dan 
is-settur għandhom jintużaw għall-iffaċilitar u għar-ristrutturar ta’ dan is-settur.

Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 17
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Taqsima II – titolu I – kapitolu IV – sezzjoni I – sotto-sezzjoni I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17) Is-Subtaqsima I tat-Taqsima I tal-
Kapitolu IV tat-Titolu I tal-Parti II 
titħassar.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba raġunjijiet li diġa ġew spjegati fil-qafas ta' l-emendi għar-regolament 1782/2003, 
m'hemmx bżonn li dawn l-għajnuniet jitħassru.

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 18 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 91(1)  - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18a) Fl-Artikolu 91(1), it-tieni 
subparagrafu jinbidel b’dan li ġej:
“Matul il-kampanji ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2009/2010 sa 
2012/2013, l-għajnuna għandha tingħata 
wkoll bl-istess kundizzjonijiet għall-
ipproċessar tat-tiben tal-kittien u tal-
qanneb għall-produzzjoni tal-fibri qosra.”

Or. fr
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Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 19
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

«1. L-ammont ta’ għajnuna għall-
ipproċessar stipulat fl-Artikolu 91 għandu 
jkun iffissat għall-kittien ta' fibri twal:

«1. L-ammont ta’ għajnuna għall-
ipproċessar stipulat fl-Artikolu 91 għandu 
jkun iffissat għall-kittien ta' fibri twal:

a) EUR 200 għas-snin tas-suq 2009/2010 u 
2010/2011; u

a) f’dak li jirrigwarda l-fibri twal tal-
kittien : EUR 160 kull tunnellata għas-
snin tas-suq 2009/2010 sa 2012/13;

b) EUR 100 għas-snin ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2011/12 u 2012/13;”

b) f’dak li jirrigwarda il-fibri qosra tal-
kittien u tal-qanneb, dawn ma jkollhomx 
iktar minn 7.5% ta’ impuritajiet u ta’ 
soddieda : EUR 90 kull tunnellata għas-
snin tas-suq mill-2009/2010 sa;

Madanakollu, Stat Membru jista’, 
minħabba swieq tradizzjonali, jiddeċiedi li 
jagħti l-għajnuna bl-istess mod:
a) għall-fibri qosra tal-kittien li jkun 
fihom persentaġġ ta’ impuritajiet u ta’ 
soddieda li jammonta għal bejn 7.5% u 
15%;
b) għall-fibri tal-qanneb li jkun fihom 
persentaġġ ta’ impuritajiet u ta’ soddieda 
li jammonta għal bejn 7.5% u 25 %;
Fil-każijiet imsemmija fit-tieni 
subparagrafu, l-Istat Membru jagħti 
għajnuna għal kwantità massima, 
ekwivalenti għall- kwantità proċessata 
bbażata fuq 7.5% ta’ impuritajiet u ta’ 
soddieda.”

Or. fr

Emenda 28

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 20 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 94 – (1a)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20 a) Fl-Artikolu 94, il-paragrafu 1a 
għandu jinbidel b'dan li ġej:
"1 a Għandha tiġi stabbilita, għal kull  
sena ta’ kummerċjalizzazzjoni mill-
2009/2010 sa l-2012/2013 kwantità 
massima garantita ta' 147,265 tunnellata 
ta' fibri qosra tal-kittien u tal-qanneb li 
għaliha tista' tingħata l-għajnuna.  Dik il-
kwantità għandha titqassam fost ċerti 
Stati Membri bħala kwantitajiet 
nazzjonali garantiti skond il-punt A.II. ta’ 
l-Anness XI.”

Or. fr

Emenda 29

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 20 b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 94 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20 b) L-Artikolu 94 a  jinbidel b’dan li 
ġej:
"Matul is-snin ta’ kummerċjalizzazzjoni 
mill-2009/2010 sa l-2012/2013, għandha 
tingħata għajnuna addizzjonali lill-
manifattur primarju awtorizzat  għall-
meded ta’ art għat-tkabbir tal-kittien li 
jinsabu fiz-zoni I u II imsemmija 
f’Anness XI, punt A.III u li l-produzzjoni 
ta’ fibri tiegħu huma suġġetti għal:

a) kuntratt ta’ xiri/ta’ bejgħ jew kuntratt 
ta’ rabta, kif stipulat fl-Artikolu 91, 
paragrafu 1; u

b) f’għajnuna għall-ipproċessar ta’ fibri 
twal.

L-ammont totali ta’ għajnuna 
addizzjonali huwa ta’ 120 EUR kull ettaru 
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f’zona I u ta’ 50EUR kull ettaru għal 
zona II.”

Or. fr

Emenda 30

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 24
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 101

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

24) L-Artikolu 101 jitħassar. 24) L-Artikolu 101 jinbidel b’dan li ġej:
“Artikolu 101

Għajnuna għax-xiri ta’ prodotti tal-ħalib 
mill-organizzazzjonijiet li ma jagħmlux 
qligħ (non-profit making organizations)

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li 
jingħataw għajnuniet li jippermettu x-xiri 
ta’ krema, butir u butir ikkonċentrat bi 
prezz imraħħas mill-istituzzjonijiet u l-
organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ 
skond il-kundizzjonijiet stipulati mill-
Kummissjoni meta jkun hemm surplus ta’ 
prodotti tal-ħalib jew meta jkun hemm il-
possibilità li jinħoloq dan is-surplus.”

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk wieħed jista’ jaqbel mat-tneħħija ta’ l-għajnuniet għall-impriżi kummerċjali, huwa 
xieraq li għal raġunijiet soċjali, dawn l-għajnuniet jinżammu għall-assoċjazzjonijiet li ma 
jagħmlux qligħ.



PE407.828v01-00 26/37 PR\727830MT.doc

MT

Emenda 31

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 26 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 104 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26 a) Fl-Artikolu 104, il-paragrafu 2 
għandu jinbidel b'dan li ġej:

«2. Il-fond għandu jkun iffinanzjat għas-
snin 2010, 2011 u 2012, skond l-Artikolu 
[...] [Għajnuna għat-tabakk] tar-
Regolament (KE) nru [...]/2008 
[regolament ġdid dwar il-ħlasijiet diretti 
].»

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Riżultat ta’ l-emenda li saret għar-regolament dwar il-ħlasijiet diretti wara l-vot tal-
Parlament Ewropew f’Mejju li għadda.

Emenda 32

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 27 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Kapitolu IV a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27 a) F’taqsima II, titolu I, għandu jiżdied 
kapitolu IV:

«KAPITOLU IV a

Ġestjoni tar-riskji

Taqsima I

Assigurazzjoni ta’ l-uċuħ

Artikolu 112 a
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Assigurazzjoni ta’ l-uċuħ

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
primjums għall-assikurazzjoni ta’ l-uċuħ 
kontra telf ikkawżat b’avvenimenti 
klimatiċi ħżiena.
Għall-għanijiet ta’ dan l-Artikolu, 
‘avveniment klimatiku avvers’ ifisser 
kundizzjonijiet klimatiċi li jistgħu jiġu 
assimilati ma’ diżastru naturali, bħal 
ġlata, silġ, borra, xita jew nixfa u li 
jeqirdu aktar minn 30% tal-medja tal-
produzzjoni annwali ta’ bidwi partikolari 
fil-perjodu ta’ tliet snin preċedenti jew 
medja ta’ tliet snin bbażata fuq il-perjodu 
ta’ ħames snin preċedenti, eskluż l-ogħla 
u l-inqas ammont.
2. Din il-kontribuzzjoni finanzjarja hija 
stipulata għal 60% tal-primjum ta’ l-
assigurazzjoni fuq bażi individwali, jew 
fejn ikun il-każ fuq bażi kollettiva meta l-
kuntratt ta’ l-assigurazzjoni jkun sar 
minn organizzazzjoni ta’ produtturi. L-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jżidu l-
kontribuzzjoni finanzjarja għal 70% meta 
titqies is-sitwazzjoni klimatika jew is-
sitwazzjoni tas-settur ikkonċernat.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont tal-primjums li huma eliġibbli 
għal kontribuzzjoni finanzjarja billi 
japplikaw limiti massimi xierqa.

3. L-assigurazzjoni ta’ l-uċuħ għandha 
tkun koperta biss meta l-avveniment 
klimatiku avvers kien rikonoxxut 
formalment bħala dan mill-awtorità 
kompetenti ta’ l-Istat Membru 
kkonċernat.
4. Il-pagamenti ta’ assigurazzjoni 
għandhom jikkumpensaw għal mhux 
aktar mill-ispejjeż totali tal-bdil ta' dak it-
telf imsemmi fil-paragrafu 1 u 
m'għandhomx ikunu jeħtieġu jew 
jispeċifikaw t-tip jew kwantità tal-
produzzjoni għal ġejjieni.
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5. Kull kontribuzzjoni finanzjarja 
għandha titħallas direttament lill-bidwi 
kkonċernat jew fejn ikun il-każ, lill-
organizzazzjoni ta’ produtturi li jkunu 
ffirmaw il-kuntratt, skond in-numru ta’ 
membri tagħhom.
6. L-ispejjeż ta’ l-Istati Membri marbuta 
ma’ l-għoti ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji huma kofinanzjati mill-
Komunità mill-fondi msemmija fl-
Artikolu [...][Appoġġ fil-kuntest ta' l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq] tar-
Regolament (KE) nru [...]/2008 
[Regolament ġdid dwar il-ħlasijiet diretti], 
b’rata ta’ 40% ta’ l-ammonti ammissibbli 
determinati skond il-paragrafu 2 ta’ dan 
l-Artikolu.
Madanakollu, għall-Istati Membri l-
ġodda, ir-rata msemmija fl-ewwel inċiż 
għandha titla’ għal 70%.
L-ewwel subparagrafu ma għandux 
jippreġudika kwalunkwe poter ta’ l-Istati 
Membri biex ikopru l-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-finanzjament tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha jew 
parzjalment permezz ta' sistemi 
obbligatorji ta' responsabbiltà kollettiva 
fis-setturi kkonċernati.
7. Il-kontribuzzjoni finanzjarja ma 
għandhiex tikkostitwixxi tfixkil fl-
operazzjoni tas-suq intern għas-servizzi 
ta' assigurazzjoni. Il-kontribuzzjoni 
finanzjarja ma għandhiex tkun limitata 
għall-assigurazzjoni pprovvduta minn 
kumpanija ta' l-assigurazzjoni unika jew 
grupp ta' kumpaniji, jew tkun suġġetta 
għall-kundizzjoni li l-kuntratt ta' l-
assigurazzjoni jkun magħmul ma' 
kumpanija stabbilita fl-Istat Membru 
kkonċernat.

Taqsima II

Fondi reċiproċi f’każ ta’ mard ta’ l-
annimali u l-pjanti

Artikolu 112 b
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Fondi reċiproċi f’każ ta’ mard ta’ l-
annimali u l-pjanti

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
kumpens finanzjarju li jitħallas lil bdiewa 
għal telf ekonomiku kkawżat minn 
epidemija ta’ mard ta’ l-annimali jew 
pjanti permezz ta’ kontribuzzjonijiet għal 
fondi reċiproċi. Dawn il-fondi għandhom 
ikunu mmaniġġjati minn 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi u/jew 
minn organizzazzjonijiet 
interprofessjonali skond il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikoli 122 u 123.
2. Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu:

a) 'fond reċiproku' tfisser sistema 
akkreditata mill-Istat Membru skond il-
liġi nazzjonali għall-bdiewa affiljati biex 
jassiguraw lilhom infushom, billi tagħti 
pagamenti kumpensatorji lil dawn il-
bdiewa effettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat minn epidemija ta’ mard ta’ l-
annimali jew pjanti;
b) 'telf ekonomiku’ tfisser kwalunkwe 
spiża addizzjonali mġarrba minn bidwi 
bħala riżultat ta’ miżuri eċċezzjonali 
meħuda mill-bidwi bil-għan li jnaqqas il-
provvista fuq is-suq konċernat jew 
kwalunkwe telf sostanzjali fil-produzzjoni.
Spejjeż li għalihom jista’ jingħata 
kumpens skond dispożizzjonijiet 
Komunitarji oħrajn u dawk li jirriżultaw 
mill-applikazzjoni ta’ kwalunkwe miżura 
oħra veterinarja u tas-saħħa jew 
fitosanitarja ma għandhomx jitqiesu 
bħala telf ekonomiku.
3. Il-fondi reċiproċi għandhom iħallsu 
kumpens finanzjarju direttament lill-
bdiewa affiljati li huma effettwati mit-telf 
ekonomiku.
Is-sors tal-kumpens finanzjarju mħallas 
mill-fondi reċiproċi għandu jiġi minn:
a) kapital f’ishma li l-bdiewa affiljati 
kkontribwixxew għall-fondi; u/jew
b) self mogħti mill-fondi fuq termini 
kummerċjali.
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Kwalunkwe kapital f’ishma ma għandux 
ikun kkontribut minn fondi pubbliċi.
4. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jirreferu 
għal:
a) l-ispejjeż amministrattivi biex jitwaqqaf 
il-fond reċiproku, mifrux fuq medda 
massima ta’ tliet snin,
b) il-ħlas lura tal-kapital u imgħax fuq 
self kummerċjali li jkun għamel il-fond 
reċiproku u għall-iskop li tħallas kumpens 
finanzjarju lil bdiewa;
c) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
mill-kapital f’ishma tiegħu bħala 
kumpens finanzjarju lil bdiewa.
It-tul ta’ żmien minimu u massimu tas-
self kummerċjali eliġibbli għal 
kontribuzzjoni finanzjarja għandu jkun 
iffissat mill-Kummissjoni skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 195(1).
Meta l-fond iħallas kumpens finanzjarju 
skond il-punt (c) ta’ l-ewwel 
subparagrafu, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja pubblika għandha ssegwi l-
istess ritmu bħal dik skedata għal self 
kummerċjali ta’ tul ta’ żmien minimu.
5. Kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja 
ma għandhiex taqbeż 60% ta’ l-ispiża 
msemmija fil-paragrafu 4. L-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jżidu l-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għal 
70% meta titqies is-sitwazzjoni tas-settur 
ikkonċernat. Kwalunkwe spiża li mhix 
koperta minn kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għandha titħallas mill-bdiewa 
affiljati.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ispejjeż li huma eliġibbli għall-
kontribuzzjoni finanzjarja billi japplikaw:
a) limiti massimi għal kull fond;

b) limiti massimi xierqa għal kull unità.

6. L-ispejjeż ta’ l-Istati Membri marbuta 
ma’ kontribuzzjonijiet finanzjarji huma 
kofinanzjati mill-Komunità mill-fondi 
msemmija fl-Artikolu [...][Appoġġ fil-
kuntest ta' l-Organizzazzjoni Komuni tas-
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Swieq] tar-Regolament (KE) nru [...]/2008 
°[Regolament ġdid dwar il-ħlasijiet 
diretti], b’rata ta’ 40% ta’ l-ammonti 
ammissibbli determinati skond il-
paragrafu 4.
Madanakollu, għall-Istati Membri l-
ġodda, ir-rata msemmija fl-ewwel inċiż 
għandha titla’ għal 70%.
L-ewwel subparagrafu ma għandux 
jippreġudika kwalunkwe poter ta’ l-Istati 
Membri biex ikopru l-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-finanzjament tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha jew 
parzjalment permezz ta' sistemi 
obbligatorji ta' responsabbiltà kollettiva 
fis-setturi kkonċernati.
7. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu r-regoli għall-kostituzzjoni u 
l-ġestjoni tal-fondi reċiproċi, notevolment 
għall-għoti ta’ pagamenti ta’ kumpens lil 
bdiewa f’każ ta’ kriżi, jew għall-
amministrazzjoni u l-kontroll ta’ dawn ir-
regoli.
8. L-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
l-Artikolu. Il-format, il-kontenut, il-waqt 
u l-iskadenzi tar-rapport għandhom ikunu 
stipulati mill-Kummissjoni skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 195(1).

Or. fr

Emenda 33

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 28 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Article 122 – point c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28 a) Fl-Artikolu 122, il-punt c) għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
c) għandu jkollu għan preċiż li jista’ 
speċjalment jinkludi jew, fil-każ tas-settur 
tal-frott u tal-ħxejjex, li jinkludi wieħed 
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mill-objettivi li ġejjin:
i) assikurazzjoni ta’ mmaniġġjar tar-
riskju preventiv permezz ta’ l-ippjanar tal-
produzzjoni u l-adattament tagħha għad-
domanda, speċjalment f'dak li jirrigwarda 
l-kwantità u l-kwalità;
ii) titjib ta’ l-organizzazzjoni tal-provvista 
agrikola;
iii) konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tpoġġija fis-suq tal-produzzjoni tal-
membri tagħha;
iv) titjib ta’ l-ispejjeż tal-produzjoni u 
kontroll tal-prezz tal-produzzjoni.

Or. fr

Emenda 34

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 29 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 123(1)(c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29 a) Fl-Artikolu 123, paragrafu 1, punt 
c) għandu jinbidel b'dan li ġej:
c) għandhom għan preċiż li speċjalment 
jista’ jikkonsisti:
i)  f’assikurazzjoni ta’mmaniġġjar tar-
riskju preventiv permezz ta’ għarfien 
imtejjeb tas-swieq speċjalment permezz ta’ 
analiżi statistika tal-provvista u tad-
domanda u l-istabbiliment ta’ dejtabejżis 
għall-użu professjonali;
ii) fil-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u fil-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tal-produtturi speċjalment 
dawk membri, b’mod partikolari billi jiġu 
definiti u ffaċilitati l-proċeduri 
kuntrattwali;
iii) f’adattazzjoni konġunta tal-
produzzjoni u l-ipproċessar ta’ l-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;
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iv) fil-promozzjoni tar-razzjonalizzazzjoni 
u t-titjib tal-produzzjoni u ta’ l-
ipproċessar;
v) fl-assikurazzjoni tal-konsultazzjoni u ċ-
ċirkulazzjoni ta’ l-informazzjoni fost il-
parteċipanti ewlenin kollha tal-proċess, 
permezz tat-trasferiment ta’ l-għarfien li 
jikkonċerna l-għażliet tekniċi (kollettivi 
jew individwali) li jistgħu jnaqqsu r-riskji;
vii) fit-trasferiment tar-riċerka f’metodi 
ta’ produzzjoni sostenibbli u fl-iżvilupp 
tas-suq;
viii) fil-promozzjoni ta’ innovazzjoni 
relatata mal-kwalità u s-sigurtà tal-
prodotti;
ix) fl-inkoraġġiment tal-ħarsien ta' l-
ambjent speċjalment permezz tal-ġbir ta’ 
oġġetti tal-plastik użati għal skopijiet 
agrikoli (kanvas li jintuża biex jigħattew 
jew biex jinħażnu l-prodotti, plastik għall-
ippakkjar) u skart veterinarju, l-
amministrazzjoni ta' l-iskart użat għat-
trobbija jew saħansitra l-implimentazzjoni 
ta' strateġiji ta' adattazzjoni għall-bidla 
fil-klima;
x) fil-forniment ta’ informazzjoni dwar il-
prodott u l-promozzjoni tagħhom;
xi) fil-promozzjoni ta’ għarfien aħjar tal-
kummerċ f’dan is-settur.

Or. fr

Emenda 35

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 29 b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 123 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29 b) Fl-Artikolu 123, għandu jiżdied il-
paragrafu 3 a:
“3a. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu 
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wkoll organizzazzjonijiet 
interprofessjonali, imwaqqfa b’inizjattiva 
totali jew parzjali ta’ organizzazzjonijiet 
jew assoċjazzjonijiet  ta’ produtturi 
kostitwiti minn produtturi fi kwalunkwe 
settur imsemmi fl-Artikolu 1 ħlief għas-
setturi msemmijin fil-punt (a) ta’ l-ewwel 
paragrafu, dwar il-kundizzjonijiet 
imniżżlin fil-punti (b) u (c) ta’ dak il-
paragrafu.”

Or. fr

Ġustifikazzjoni
L-istruttura tal-provvista agrikola dejjem kienet ibbażata fuq l-istrumenti tal-kontroll tas-suq.
Għall-kuntrarju, l-organizzazzjoni tal-produzzjoni u l-iżvilupp ta’ relazzjonijiet ma’ fergħat 
differenti żviluppaw b’mod differenti ħafna skond l-Istati Membri u/jew skond il-prodotti. Il-
Kummissjoni qed tipproponi li l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrikonoxxu organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi fis-setturi kollha; din il-proposta għandha tkun estiża biex tinkludi 
organizzazzjonijiet interprofessjonali.

Emenda 36

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 30 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 162 – paragrafu 1 – punt a – punt -i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30 a)Fl-Artikolu 162, paragrafu 1(a), 
punt (i) għandu jitħassar. *
L-artikoli u l-annessi tar-Regolament 
(KE) nru 1234/2007, għalhekk għandhom 
ikunu adattati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-refużjoni ta' l-esportazzjoni ta' l-UE kienet dejjem is-suġġett ta’ kritika ħarxa mill-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw. Minħabba s-sitwazzjoni ekonomika attwali, jidher li huwa  mument tajjeb 
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biex dawn jitneħħew għaċ-ċereali u għar-ross, Speċjalment minħabba li l-Kummissjoni diġà 
ħejjiet proposta biex jitneħħew dawn ir-refużjonijiet, fil-kuntest tan-negozjati ta’ Doha.

Emenda 37

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 30 b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 162 – paragrafu 1 – punt a – punt -ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30 b) Fl-Artikolu 162, paragrafu 1(a), 
punt (i) għandu jitħassar. *
*L-artikoli u l-annessi tar-Regolament 
nru 1234/2007, għalhekk għandhom 
ikunu adattati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-refużjoni ta' l-esportazzjoni ta' l-UE kienet dejjem is-suġġett ta’ kritika ħarxa mill-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw. Minħabba s-sitwazzjoni ekonomika attwali, jidher li huwa  mument tajjeb 
biex dawn jitneħħew għaċ-ċereali u għar-ross, Speċjalment minħabba li l-Kummissjoni diġà 
ħejjiet proposta biex jitneħħew dawn ir-refużjonijiet, fil-kuntest tan-negozjati ta’ Doha.

Emenda 38

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 – punt 32
Regolament (KE) Nru 1234/2007
Artikolu 184

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

«(5) qabel it-30 ta’ Ġunju 2011 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
kundizzjonijiet għat-tneħħija gradwali 

«(5) Qabel il-31 ta’ Diċembru 2010, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-
sitwazzjoni tas-suq tal-ħalib.  Ir-rapport 
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mingħajr xkiel tas-sistema tal-kwoti tal-
ħalib, inklużi, b’mod partikolari, aktar 
żidiet possibbli fil-kwoti jew tnaqqis 
possibbli fis-superlevy.”

għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun 
hemm bżonn, minn proposti xierqa.»

Or. en

Ġustifikazzjoni
Qed ikun ikkunsidrat li l-Kummissjoni tintalab tagħmel rapport f’data qabel. Ir-rapporteur 
għal opinjoni jaqbel maż-żieda proposta ta’ 1% tal-kwota tal-ħalib għas-snin ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2009/10 u 2010/11 iżda jrid jerġa jevalwa mill-ġdid is-sitwazzjoni tas-
suq għas-snin ta’ kwota sussegwenti minħabba li s-suq tal-ħalib jevolvi b’mod mgħaġġel.

Emenda 39

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni
Stat Membru 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Il-Belġju 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Il-Bulgarija 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Ir-Repubblika 
Ċeka 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Id-Danimarka 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Il-Ġermanja 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
L-Estonja 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
L-Irlanda 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Il-Greċja 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Spanja 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Franza 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
L-Italja 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Ċipru 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Il-Latvja 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Il-Litwanja 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Il-Lussemburgu 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
L-Ungerija 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Pays-Bas 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
L-Awstrija 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Il-Polonja 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Il-Portugall 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Ir-Rumanija 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Is-Slovenja 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Is-Slovakkja 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Il-Finlandja 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
L-Iżvezja 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Ir-Renju Unit 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566
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Emenda tal-Parlament
Stat Membru 2008/09 2009/10 2010/11

Il-Belġju 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Il-Bulgarija 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Ir-Repubblika 
Ċeka 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Id-Danimarka 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Il-Ġermanja 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
L-Estonja 659 295,360 665 888,314 672 547,197
L-Irlanda 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Il-Greċja 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Spanja 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Franza 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
L-Italja 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Ċipru 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Il-Latvja 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Il-Litwanja 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Il-Lussemburgu 278 545,680 281 331,137 284 144,448
L-Ungerija 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
L-Olanda 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
L-Awstrija 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Il-Polonja 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Il-Portugall 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Ir-Rumanija 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Is-Slovenja 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Is-Slovakkja 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Il-Finlandja 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
L-Iżvezja 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Ir-Renju Unit 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-Anness I jinkludi l-kwoti nazzjonali għall-ħalib: fi kwantitajiet (tunnellati) għal kull Stat 
Membru. L-Anness I huwa marbut ma’ Artikolu 4, punt (14) ta’ dan ir-Regolament u l-
Artikoli 55(1) u 65 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007. Ir-rapporteur għal opinjoni qed 
jipproponi, minbarra ż-żieda diġà miftiehma ta’ 2% għall-2008/09, li tkun appoġġjata ż-żieda 
ta’ 1% għall-kwota tal-ħalib għas-snin kummerċjali 2009/10 u 2010/11. Ir-rapporteur għal 
opinjoni jixtieq jerġa’ jevalwa s-sitwazzjoni tas-suq għas-snin ta’ kwota sussegwenti 
minħabba li s-suq tal-ħalib jevolvi b’mod mgħaġġel.
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