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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Bħala prinċipju għandna nilqgħu l-fatt li l-Kummissjoni bil-proposta tagħha tixtieq 
tiggarantixxi qafas armonizzat għall-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta' kontrolli 
uffiċjali tul il-katina tal-ikel u tikseb applikazzjoni uniformi mal-UE kollha tad-
dispożizzjonijiet applikabbli u l-funzjonament mingħajr diffikultajiet tas-suq intern għall-
prodotti tal-ikel.

Għal dak li jirrigwarda l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni qed 
tipproponi li jiġu inklużi aktar oqsma ta' kontroll barra l-katina alimentari, bħal pereżempju, 
il-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, is-saħħa tal-pjanti, materjal riproduttiv tal-pjanti inkluż 
materjal forestali. Dan iqajjem tħassib għaliex il-fini tal-kontrolli neċessarji u anki l-kriterji ta' 
verifika mhumiex komparabbli ma' dawk tal-katina alimentari. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet 
dwar il-konroll fil-qasam tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, tas-saħħa tal-pjanti u r-
riproduzzjoni tal-pjanti għandhom jibqgħu stabbiliti solidament fil-liġi relattiva speċjalizzata 
tal-UE.  Dan japplika wkoll għall-proposti dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-materjal.

Il-proposta tal-Kummisjoni twessa' l-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament ta' kontroll biex 
tinkludi "attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti skont dan ir-
Regolament, jew skont ir-regoli msemmija fl-paragrafu 2 (tal-Artikolu 1)". Skont il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, il-kontenut u l-forma tal-miżuri tal-Unjoni ma għandhomx jeċċedu l-
miżura meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi tat-Trattati. Għall-iskop ta' sistema regolamentari 
uniformi tal-UE għall-kontrolli uffiċjali, madankollu, mhuwiex neċessarju li jiġu introdotti 
regoli applikabbli vinkolanti mal-UE kollha għal attivitajiet uffiċjali oħra tal-awtoritajiet 
kompetenti barra mill-kontrolli uffiċjali.

Barra minn hekk, il-proposta għal regolament tinkludi, fl-oqsma kollha ta' regolazzjoni, l-
awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' atti delegati. partikolarment fl-Artikoli 
15 sa 24 tal-proposta leġiżlattiva.  L-oqsma ta' regolazzjoni previsti mill-Kummissjoi 
jinkludu, fost l-oħrajn, il-kompetenza u l-kompiti tal-awtoritajiet, ir-rekwiżiti uniformi għall-
eżekuzzjoni tal-kontrolli, il-miżuri li għandhom jittieħdu u mod partikolari l-frekwenza 
minima tal-kontrolli uffiċjali. Huwa meħtieġ li d-dispożizzjonijiet kollha li għandhom effetti 
konsiderevoli fuq l-attività ta' superviżjoni tal-Istati Membri jiġu integrati direttament fir-
Regolament.

Safejn anki fil-qafas tad-dispożizzjonijiet tar-regolamenti Ewropej għall-inqas huma 
rikonoxxuti lill-Istati Membri kompetenzi ta' esekuzzjoni fil-prattika, il-marġini ta' manuvra 
korrispondenti għal-leġiżlaturi nazzjonali huma nieqsa.  Il-kwantità ta' awtorizzazzjonijiet 
previsti għall-adozzjoni ta' atti delegati pjuttost jindikaw li l-proposta għal regolament tmur lil 
hinn mill-kompetenza li jawtorizza l-Artikolu 114 tat-TFUE. L-Artikolu 114 tat-TFUE jibni l-
bażi ġuridika għal-leġiżlatur Ewropew għall-ħolqien u l-funzjonament tas-suq intern għall-
prodotti alimentari. F'dan is-sens, l-Artikolu 14(3) tat-TFUE jistabbilixxi livell għoli ta' 
protezzjoni. Il-proposta għal regolament preżenti, għall-kuntrarju, toħloq bażi ġuridika għal 
dispożizzjonijiet komprensivi u vinkolanti esklussivament determinati mill-leġiżlatur 
Ewropew għall-proċedura amministrattiva, anki għal oqsma li jmorru oltre l-kontrolli 
uffiċjali.  Dan mhuwiex proporzjonat.
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Barra minn hekk, il-kwistjoni dwar kif l-Istati Membri jirrimedjaw għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet legali tmur lil hinn mill-kunċett li fuq il-bażi tiegħu hija garantita l-
affidabilità tal-kontrolli uffiċjali fl-UE jew ir-rispett tar-regoli tal-UE meħtieġa għas-suq 
intern.

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-kontrolli uffiċjali, wieħed għandu joqgħod attent li b'mod 
partikolari d-dispożizzjonijiet għall-iffissar tat-tariffi jkunu ċari u mingħajr ekwivoċi. Għaliex 
hekk biss tista' tinkiseb implimentazzjoni uniformi fl-Istati Membri. Fid-determinazzjoni tat-
tariffi, il-piż burokratiku għandu jillimita ruħu għall-miżura minima fir-rigward tal-ġbir ta' 
tariffi.  

Il-kontrolli li jikkonċernaw is-servizzi ta' interess ġenerali huma proprju fl-interess pubbliku 
ġenerali u għaldaqstant jikkostitwixxu kompitu pubbliku, li f'dan is-sens għandhom ukoll jiġu 
ffinanzjati. Il-kontrolli addizzjonali biss għandhom ikunu suġġetti għat-tariffi. Dan iwassal 
sabiex jinħoloq inċentiv biex jiġu evitati aktar kontrolli u konsegwentement spejjeż akbar.  Id-
determinazzjoni tal-ispejjeż ma għandha twassal għal ebda tagħwiġ fil-kompetizzjoni.   

L-applikazzjoni tal-prinċipju tat-trasparenza fl-użu tar-riżorsi finanzjarji miġbura mit-tariffi 
għandha tiġi milqugħa favorevolment. Dan ma għandux iwassal għal aktar burokrazija 
kusiderevoli żejda. Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li l-kompetenzi baġitarji tal-gvernijiet 
tal-Istati Membri ma jiġux limitati.

Fl-aħħar nett, il-proposta tal-Kummissjoni ma toħloqx strutturi aktar ċari. L-objettiv għandu 
jkun li s-sistema tal-kontrolli uffiċjali ssir aktar effiċjenti u ċara.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Kontrolli uffiċjali għandhom 
jitwettqu minn persunal li jkun ħieles 
minn kull kunflitt ta’ interess, u b’mod 
partikolari li ma jkunx involut, 
direttament jew permezz ta’ konjuġi, 
f’attività ekonomika soġġetta għall-
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kontrolli uffiċjali stabbiliti;

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) L-Istati Membri għandhom jintalbu 
jiżguraw li dejjem ikun hemm riżorsi 
finanzjarji adegwati disponibbli biex l-
awtoritajiet kompetenti jkollhom biżżejjed 
persunal u tagħmir għat-twettiq tal-
kontrolli uffiċjali u ta’ attivitajiet uffiċjali 
oħra. Għalkemm l-operaturi huma 
responsabbli fuq kollox li jiżguraw li l-
attivitajiet tagħhom isiru b'konformità
mar-regoli tal-Unjoni għall-katina 
agroalimentari, is-sistema tal-kontrolli 
proprji li jimplimentaw għal dan il-għan 
jeħtieġ li tiġi kkumplimentata b'sistema 
ddedikata ta’ kontrolli uffiċjali miżmuma 
minn kull Stat Membru għall-iżgurar ta’ 
sorveljanza effettiva tas-suq tul il-katina 
kollha agroalimentari. Tali sistema, minnha 
nfisha, hija kumplessa u teħtieġ ħafna 
riżorsi, u għandha tingħata fluss stabbli ta' 
riżorsi għall-kontrolli uffiċjali, f'livell 
xieraq għall-bżonnijiet ta' infurzar f'kull 
mument. Biex inaqqsu d-dipendenza tas-
sistema tal-kontrolli uffiċjali fuq il-finanzi 
pubbliċi, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiġbru tariffi biex ikopru l-
kostijiet li jġarrbu meta jwettqu kontrolli 
uffiċjali fuq ċerti operaturi u għal ċerti 
attivitajiet fejn il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
għall-katina agroalimentari teħtieġ 
reġistrazzjoni jew approvazzjoni skont ir-
regoli tal-Unjoni dwar l-iġjene tal-ikel u 
tal-għalf, jew skont ir-regoli li jiggvernaw 
is-saħħa tal-pjanti u l-materjal riproduttiv 
tal-pjanti. Għandhom jinġabru tariffi 
mill-operaturi wkoll biex jagħmlu tajjeb 
għall-kostijiet tal-kontrolli uffiċjali li 
jitwettqu għall-finijiet tal-ħruġ ta' 

(54) L-Istati Membri għandhom jintalbu 
jiżguraw li dejjem ikun hemm riżorsi 
finanzjarji adegwati disponibbli biex l-
awtoritajiet kompetenti jkollhom biżżejjed 
persunal u tagħmir għat-twettiq tal-
kontrolli uffiċjali u ta’ attivitajiet uffiċjali 
oħra. Għalkemm l-operaturi huma 
responsabbli fuq kollox li jiżguraw li l-
attivitajiet tagħhom isiru f'konformità mar-
regoli tal-Unjoni għall-katina 
agroalimentari, is-sistema tal-kontrolli 
proprji li jimplimentaw għal dan il-għan 
jeħtieġ li tiġi kkumplimentata b'sistema 
ddedikata ta’ kontrolli uffiċjali miżmuma 
minn kull Stat Membru għall-iżgurar ta’ 
sorveljanza effettiva tas-suq tul il-katina 
kollha agroalimentari. Tali sistema, minnha 
nfisha, hija kumplessa u teħtieġ ħafna 
riżorsi, u għandha tingħata fluss stabbli ta' 
riżorsi għall-kontrolli uffiċjali, f'livell 
xieraq għall-bżonnijiet ta' infurzar f'kull 
mument. 
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ċertifikat jew attestament uffiċjali, kif 
ukoll għall-kostijiet tal-kontrolli uffiċjali 
mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti fil-
postijiet ta' spezzjoni fuq il-fruntiera.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta’ 
attivitajiet uffiċjali oħra marbutin mal-
produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
materjal riproduttiv tal-pjanti, u fil-qasam 
tal-benessri tal-annimali, l-awtoritajiet 
kompetenti jrid ikollhom aċċess għal dejta 
teknika aġġornata, affidabbli u konsistenti, 
għal sejbiet tar-riċerka, għal tekniki ġodda, 
u għall-għarfien espert meħtieġa għall-
applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoini applikabbli f'dawk l-istess oqsma. 
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha 
tkun kapaċi taħtar u sserraħ fuq l-għajnuna 
esperta ta’ ċentri ta’ referenza tal-Unjoni 
Ewropea għall-materjal riproduttiv tal-
pjanti u għall-benessri tal-annimali.

(61) Għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta’ 
attivitajiet uffiċjali oħra marbutin mal-
produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
materjal riproduttiv tal-pjanti, u fil-qasam 
tal-benessri tal-annimali, l-awtoritajiet 
kompetenti jrid ikollhom aċċess għal dejta 
teknika aġġornata, affidabbli u konsistenti, 
għal sejbiet tar-riċerka, għal tekniki ġodda, 
u għall-għarfien espert meħtieġa għall-
applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni applikabbli f'dawk l-istess oqsma. 
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha 
tkun kapaċi taħtar u sserraħ fuq l-għajnuna 
esperta ta’ ċentri ta’ referenza tal-Unjoni 
Ewropea għall-materjal riproduttiv tal-
pjanti u għall-benessri tal-annimali. L-
istruttura taċ-ċentri ta’ referenza għall-
benesseri tal-annimali għandha tkun 
ibbażata fuq esperjenza miksuba mill-
proġett pilota tal-EUWelNet (Network 
Ewropew ikoordinat dwar il-Benesseri tal-
Annimali).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iggvernar tal-ikel u tas-sikurezza tal-
ikel, f'kull stadju tal-produzzjoni, l-

(a) regolazzjoni tal-ikel u tas-sikurezza tal-
ikel, f’kull stadju tal-produzzjoni, l-
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ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel, 
inklużi regoli mmirati li jiggarantixxu 
prattiki kummerċjali ġusti u li jħarsu l-
interessi u l-informazzjoni tal-konsumaturi, 
u l-manifattura u l-użu ta’ materjali u 
artikli maħsuba biex jidħlu f'kuntatt mal-
ikel;

ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel, 
inklużi regoli mmirati li jiggarantixxu 
kwalità kummerċjali u prattiki 
kummerċjali ġusti u li jħarsu l-interessi u l-
informazzjoni tal-konsumaturi, u l-
manifattura u l-użu ta’ materjali u artikli 
maħsuba biex jidħlu f’kuntatt mal-ikel;

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi indikat b’mod espliċitu li l-kontroll tal-kwalità kummerċjali tal-ikel jidħol fil-
kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament, sabiex min iwettaq frodi tal-ikel ikun jista' jiġi 
mħarrek.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istipular ta’ rekwiżiti dwar is-saħħa 
tal-annimali;

(d) l-istipular ta’ rekwiżiti dwar is-saħħa 
tal-annimali, b’mod partikolari, dawk li 
huma direttament relatati mal-konformità 
mar-rekwiżiti dwar is-saħħa tal-annimali 
min-naħa tal-operaturi;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tiżgura li l-proposta tapplika biss għall-operaturi fil-qasam 
tas-saħħa tal-annimali u mhux għall-awtoritajiet kompetenti fl-iżvilupp tal-programmi ta’ 
sorveljanza epidemjoloġika u l-programmi ta’ eradikazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 - punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) rekwiżiti dwar il-monitoraġġ ta’ ċerti 
sustanzi u r-residwi tagħhom f’annimali 
ħajjin u prodotti tal-annimali.
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Ġustifikazzjoni

Fin-nota spjegattiva u fil-premessi tal-proposta huwa ċar li l-kontroll ta’ ċertu sustanzi u r-
residwi tagħhom f’annimali ħajjin u l-prodotti tagħhom, li qabel ġie regolat minn regoli oħra, 
issa huwa inkluż fil-proposta tal-Kummissjoni. Madankollu, dan mhuwiex dikjarat b’mod 
speċifiku fl-Artikolu 1. Għandha tiddaħħal riferenza sabiex ma jkunx hemm dubji dwar il-
kamp ta’ applikazzjoni tar-regola.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-regoli stipulati fid-Direttiva 
2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-
kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti 
mediċinali veterinarji.

Ġustifikazzjoni

Dan jiċċara l-fatt li dan ir-Regolament ma japplikax għall-qasam tal-manifattura ta' prodotti 
mediċinali veterinarji.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-awtoritajiet ċentrali ta’ Stat Membru 
responsabbli għall-organizzazzjoni ta’ 
kontrolli uffiċjali u ta’ attivitajiet uffiċjali 
oħra, skont dan ir-Regolament u r-regoli 
msemmija fl-Artikolu 1(2);

a) l-awtoritajiet ċentrali ta’ Stat Membru 
responsabbli għall-organizzazzjoni jew l-
implimentazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali u 
ta’ attivitajiet uffiċjali oħra, skont dan ir-
Regolament u r-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2);

Ġustifikazzjoni

Skont il-kliem oriġinali ta' din id-definizzjoni l-awtoritajiet responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-kontrolli uffiċjali kienu jibqgħu esklużi.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) kull awtorità oħra li tkun ingħatat 
responsabbiltà;

b) kull awtorità oħra lokali jew reġjonali li 
tkun ingħatat kompetenza;

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus aktar xieraq li jinżamm it-terminu użat fir-Regolament 882/04 biex jiġi distint 
mill-kunċett ta’ awtorità pubblika użat fl-Artikolu 3. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "annimali" tfisser annimali kif iddefiniti 
fl-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament (UE) 
Nru XXX/XXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health];

6. "annimali" tfisser annimali kif iddefiniti 
fl-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament (UE) 
Nru XXX/XXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] bl-eċċezzjoni tal-“annimali 
domestiċi”, bl-eċċezzjoni ta' annimali 
domestiċi;

Ġustifikazzjoni

Peress li għall-annimali domestiċi japplikaw dispożizzjonijiet ta' kontroll differenti, it-terminu 
ta' "annimali domestiċi" għandu jiġi distint minn "annimali".

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 22 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fejn ipprovdut mir-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2) - kull persuna oħra, 

b) fejn ipprovdut mir-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2) - kull persuna oħra, 
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awtorizzata li tiffirma ċertifikati uffiċjali 
mill-awtoritajiet kompetenti;

awtorizzata li toħroġ u tiffirma ċertifikati 
uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25. "attestament uffiċjali" tfisser kull 
tikketta, marka jew forma oħra ta’ 
attestament maħruġa mill-operaturi bis-
superviżjoni, permezz ta' kontrolli uffiċjali 
ddedikati, tal-awtoritajiet kompetenti, jew 
maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti 
nfushom, u li tipprovdi garanzija dwar il-
konformità ma' rekwiżit wieħed jew iktar 
minn dawk stipulati fir-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2);

25. "attestament uffiċjali" tfisser kull 
tikketta, marka jew forma oħra ta’ 
attestament maħruġa mill-awtoritajiet
kompetenti, jew maħruġa mill-awtoritajiet 
kompetenti nfushom, u li tipprovdi 
garanzija dwar il-konformità ma' rekwiżit 
wieħed jew iktar minn dawk stipulati fir-
regoli msemmija fl-Artikolu 1(2);

Ġustifikazzjoni

Ma għandux ikun hemm attestament uffiċjali mill-operaturi. Iċ-ċertifikazzjoni jew l-
attestament uffiċjali għandu jibqa' kompletament fil-kompetenza tal-awtoritajiet uffiċjali.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 28 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) annimali jew prodotti; (a) annimali, pjanti, prodotti tal-pjanti, 
oġġetti oħra jew prodotti;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 28 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attivitajiet taħt il-kontroll ta' operaturi li 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli 
msemmija fl-Artikolu 1(2), kif ukoll it-
tagħmir, il-mezzi ta’ trasport, is-sustanzi u 
l-materjali użati fit-twettiq ta' dawk l-
attivitajiet;

(b) attivitajiet taħt il-kontroll ta’ operaturi 
li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-
regoli msemmija fl-Artikolu 1(2), kif ukoll 
it-tagħmir, il-mezzi ta’ trasport, is-sustanzi, 
il-materjali u l-prodotti għall-ħarsien tal-
pjanti użati fit-twettiq ta’ dawk l-
attivitajiet;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 28 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-postijiet jew l-operaturi jwettqu l-
attivitajiet tagħhom;

(c) il-postijiet fejn l-operaturi jwettqu l-
attivitajiet tagħhom u, fejn ikun meħtieġ, 
żoni qrib;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 28 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) id-dokumentazzjoni relatata mal-
eżaminar imsemmi fil-punti (a), (b) u (c)

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi vverifikat li d-dokumentazzjoni tkun konformi mar-regoli eżistenti.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29. "post ta' spezzjoni fuq il-fruntiera" 
tfisser post, u l-faċilitajiet tiegħu, maħtur 
minn Stat Membru biex iwettaq il-kontrolli 
uffiċjali pprovduti fl-Artikolu 45(1);

29. "post ta' spezzjoni fuq il-fruntiera" 
tfisser ċentru ta' spezzjoni u l-faċilitajiet 
tiegħu, maħtur minn Stat Membru biex 
iwettaq il-kontrolli uffiċjali pprovduti fl-
Artikolu 45(1);

Ġustifikazzjoni

"Ċentru" tenfasizza aktar il-funzjoni milli l-post. It-terminu "ċentru" jikkorrispondi mad-
definizzjonijietużata fir-regolazzjoni tal-Ġermanja dwar is-suq intern u l-prevenzjoni ta' mard 
tal-annimali u fir-regolazzjoni Awstrijaka dwar l-importazzjoni adottata mill-awtorijiet 
veterinarji.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

30. "awditjar" tfisser eżami sistematiku 
u indipendenti biex jiġi ddeterminat jekk l-
attivitajiet u r-riżultati relatati ta’ tali 
attivitajiet humiex konformi ma’ 
arranġamenti ppjanati, u jekk dawn l-
arranġamenti humiex qegħdin jiġu 
applikati b'effiċjenza, u humiex xierqa 
għall-ilħiq tal-għanijiet;

30. “awditjar” tfisser proċess sistematiku, 
indipendenti u dokumentat biex tinkiseb 
evidenza ta’ awditjar u biex din tiġi 
evalwata b’mod oġġettiv sabiex jiġi 
determinat sa liema punt huma sodisfatti 
l-kriterji tal-awditjar;

Ġustifikazzjoni

Mhemmx dubju li kien hemm żball fit-traduzzjoni hawnhekk, u dan jista' jwassal għal 
problemi fl-interpretazzjoni. Għalhekk qed jiġi propost li tintuża l-formulazzjoni ta' DIN EN 
ISO 19011.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

40. "proċeduri ta' verifika tal-kontrolli" 40. "proċeduri ta' verifika tal-kontrolli" 
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tfisser l-arranġamenti implimentati u l-
azzjonijiet mwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti bil-għan li jiżguraw li l-
kontrolli uffiċjali u l-attivitajiet uffiċjali l-
oħra huma konsisteni u effettivi;

tfisser l-arranġamenti implimentati u l-
azzjonijiet imwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti bil-għan li jiżguraw li l-
kontrolli uffiċjali u l-attivitajiet uffiċjali l-
oħra jkunu effettivi;

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta tal-Kummissjoni l-awtoritajiet kompetenti issa huma mistennija jintroduċu 
mhux biss proċedura biex jiżguraw li l-kontrolli uffiċjali jkunu effettivi iżda wkoll waħda li 
tikkontrolla l-"konsistenza". Indipendentement mill-fatt li mhuwiex ċar xi jfisser dan it-
terminu, aktarx li se jkun hemm domanda iktar qawwija fuq ir-riżorsi, filwaqt li l-valur ta' din 
l-azzjoni ma jkunx evidenti.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

46) "verifika dokumentarja" tfisser l-eżami 
taċ-ċertifikati uffiċjali, l-attestamenti 
uffiċjali u dokument(i) ieħor/oħra, inklużi 
dokumenti ta’ natura kummerċjali, li huma 
rikjesti li jakkumpanjaw il-kunsinna, kif 
ipprovdut mir-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2), l-Artikolu 54(1), jew minn 
atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-
Artikoli 75(3), 125(4), 127(1) u 128(1);

46) "verifika dokumentarja"tfisser l-eżami 
taċ-ċertifikati uffiċjali u dokument(i) 
ieħor/oħra, inklużi dokumenti ta’ natura 
kummerċjali, li huma rikjesti li 
jakkumpanjaw il-kunsinna, kif ipprovdut 
mir-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2), l-
Artikolu 54(1), jew minn atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont l-
Artikoli 75(3), 125(4), 127(1) u 128(1);

Ġustifikazzjoni

Il-verifika tal-attestament mhix parti mill-verifika dokumentarja, iżda ssir fil-verifika tal-
identità.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

47) "verifika tal-identità" tfisser spezzjoni 47) “verifika tal-identità”: tfisser spezzjoni 
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viżiva biex tivverifika li l-kontenut u t-
tikkettar ta’ kunsinna, inklużi l-marki fuq 
annimali, siġilli u mezzi ta’ trasport, 
jikkorrispondu mal-informazzjoni 
pprovduta fiċ-ċertifikati uffiċjali, fl-
attestamenti uffiċjali u f'dokumenti oħra li 
jakkumpanjaw il-kunsinna;

viżiva biex tivverifika li l-kontenut u t-
tikkettar ta’ kunsinna, inklużi l-marki fuq 
annimali, attestamenti, siġilli u mezzi ta’ 
trasport, jikkorrispondu mal-informazzjoni 
pprovduta fiċ-ċertifikati uffiċjali, fl-
attestamenti uffiċjali u f’dokumenti oħra li 
jakkumpanjaw il-kunsinna;

Ġustifikazzjoni

Il-verifika tal-attestamenti mhix parti mill-verifika dokumentarja, iżda ssir fil-verifika tal-
identità.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

56. "pjan ta’ kontroll" tfisser deskrizzjoni 
stabbilita mill-awtoritajiet kompetenti li 
tiġbor informazzjoni dwar l-istruttura u l-
organizzazzjoni tas-sistema ta’ kontroll 
uffiċjali, kif ukoll tal-operat u l-ippjanar 
iddettaljat tal-kontrolli uffiċjali li 
għandhom isiru f'kull qasam imsemmi fl-
Artikolu 1(2), tul perjodu ta' żmien;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "pjan ta' kontroll" tidher li tmur 'il bogħod wisq, jekk hawnhekk għandu jiġi 
inkluż "l-ippjanar iddettaljat tal-kontrolli". Ir-rekwiżit biex jiġu ppjanati kontrolli ddettaljati 
fil-qafas tal-pjan ta' kontroll diffiċli jiġi sodisfatt mill-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 57a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57a)“kwalità kummerċjali”: tfisser sett 
ta’ proprjetajiet u karatteristiċi ta’ prodott 
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tal-ikel li jirriżultaw mir-rekwiżiti stipulati 
f'dispożizzjonijiet obbligatorji relatati mal-
materja prima jew ingredjenti użati fil-
preparazzjoni tiegħu, għall-proċessi użati 
fih kif ukoll il-kompożizzjoni u l-
preżentazzjoni tal-prodott finali.

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-osservazzjonijiet rigward l-Artikolu (1)(2)(a).

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jistabbilixxi reġistru uniku tal-
kontrolli permezz tal-ħolqien ta’ sistema 
kompjuterizzata unika ta’ ġestjoni biex 
tiġi żgurata koordinazzjoni bejn l-
entitajiet involuti fil-kontroll u l-ġestjoni 
tal-kontrolli.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-reġistru msemmi fil-punt (ba) għandu 
jinkludi kontrolli għall-konformità 
trasversali skont ir-
Regolament [xxx.2013] (Regolament 
orizzontali tal-PAK). 

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jiddelegaw lill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fil-
paragrafu 1 ir-responsabbiltà li jwettqu 
kontrolli għall-verifika tal-konformità ma',
jew għall-applikazzjoni ta’, regoli, inklużi 
dawk li jirregolaw riskji speċifiċi li jistgħu 
jinqalgħu mill-preżenza ta’ speċijiet aljeni 
fl-Unjoni, għajr dawk imsemmija fl-
Artikolu 1(2).

5. L-Istati Membri jistgħu jiddelegaw lill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fil-
paragrafu 1 ir-responsabbiltà li jwettqu 
kontrolli għall-verifika tal-konformità mar-
regoli, jew għall-applikazzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mal-kamp ta’ applikazzjoni propost.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tista' tiddetermina l-
mezz li bih l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4 ssir disponibbli għall-
pubbliku. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati b'konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 141(2).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija żejda. Jista' jitħalla f'idejn l-Istati Membri kif jagħmlu aċċessibbli l-
informazzjoni lill-pubbliku.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandu jkollhom arranġamenti 
implimentati biex jiżguraw li l-persunal li 
jwettaq il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra jkunu ħielsa minn kull 
kunflitt ta’ interess;

(c) għandu jkollhom arranġamenti 
implimentati biex jiżguraw li l-persunal li 
jwettaq il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra jkunu ħielsa minn kull 
kunflitt ta’ interess, b’mod partikolari li la 
huma u lanqas il-konjuġi tagħhom ma 
jkunu involuti f’attività ekonomika 
soġġetta għall-kontrolli uffiċjali stabbiliti;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata l-konsistenza fl-
interpretazzjoni u l-eżekuzzjoni ta' 
kontrolli uffiċjali fl-Istati Membri, it-
taħriġ imsemmi fil-punt (c) għandu 
jinkludi l-parteċipazzjoni fi żjarat lejn 
Stati Membri oħra biex jiġi osservat il-
mod li bih jiġu mwettqa kontrolli uffiċjali;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Biex tiżgura li l-persunal tal-
awtoritajiet kompetenti msemmi fil-
paragrafi 1(e) u 2 ikollu l-kwalifiki, il-
ħiliet u l-għarfien meħtieġa, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 139 dwar regoli għall-kwalifiki u 
rekwiżiti ta' taħriġ speċifiċi ta' tali 
persunal, filwaqt li jitqies l-għarfien 
xjentifiku u tekniku meħtieġ għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali 
oħra f'kull wieħed mill-oqsma msemmija 

imħassar
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fl-Artikolu 1(2).

Ġustifikazzjoni

Jidher li mhuwiex meħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa tadotta atti delegati rigward 
rekwiżiti għall-kwalifiki u t-taħriġ.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tista' tistipula regoli 
għall-operat tal-awditjar ipprovdut fil-
paragrafu 1. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
b'konformità mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 141(2).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex neċessarju li l-Kummissjoni tadotta regoli dwar it-twettiq ta' awditjar pemezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni. L-ewwel nett, il-linji gwida maħruġa mill-Kummissjoni dwar l-
awditjar (2006/677) huma suffiċjenti. It-tieni, l-Istati Membri ilhom snin b'sistemi ta' awditjar 
u għall-verifiki indipendenti tagħhom. Għalhekk, l-atti ta' implimentazzjoni mhumiex 
neċessarji.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Obbligi ta' kunfidenzjalità tal-persunal tal-
awtoritajiet kompetenti

Obbligi ta’ kunfidenzjalità tal-persunal 
għas-servizz tal-awtoritajiet kompetenti

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti jista’ jkollhom persunal tagħhom jew persunal b’kuntratt, għalhekk, 
it-terminu “għas-servizz” jirrifletti aħjar is-sitwazzjonijiet amministrattivi differenti li jistgħu 
jirriżultaw.
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-protezzjoni tad-dejta personali ta’ 
persuna fiżika

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm mekkaniżmu għall-operaturi biex jipproteġu informazzjoni kunfidenzjali 
ħafna.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) il-ħarsien tan-know-how ta’ persuna 
fiżika jew ġuridika;

(Għandu jkun hemm mekkaniżmu għall-operaturi biex jipproteġu informazzjoni kunfidenzjali 
ħafna.)

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
iwaqqfu lill-awtoritajiet kompetenti milli 
jippubblikaw jew jagħmlu disponibbli 
għall-pubbliku informazzjoni dwar ir-
riżultat ta’ kontrolli uffiċjali li jirrigwardaw 
operaturi individwali, sakemm jintlaħqu l-

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
iwaqqfu lill-awtoritajiet kompetenti milli 
jippubblikaw jew jagħmlu disponibbli 
għall-pubbliku informazzjoni dwar ir-
riżultat ta’ kontrolli uffiċjali li jirrigwardaw 
operaturi individwali stabbiliti fit-territorju 
tagħhom, sakemm jintlaħqu l-
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kundizzjonijiet li ġejjin: kundizzjonijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam ma ġietx armonizzata, u din is-setgħa għandha tiġi limitata 
għat-territorju nazzjonali.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli uffiċjali fuq l-operaturi 
kollha b'mod regolari, abbażi tar-riskji, u
bi frekwenza adegwata, filwaqt li jqisu:

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli uffiċjali fuq l-operaturi 
b'intervalli xierqa, f'konformità mar-riskji 
li jistgħu jeżistu fir-rigward tal-qasam 
ikkonċernat, bi frekwenza adegwata, u
filwaqt li jqisu:

Ġustifikazzjoni

Jekk titwettaq analiżi tar-riskju minn qabel, m’hemm l-ebda raġuni għalfejn l-operaturi 
“kollha” jiġu kkontrollati, li jkun jeħtieġ baġit enormi.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) annimali u prodotti; (i) annimali, pests, pjanti, prodotti tal-
pjanti, oġġetti oħra u prodotti;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-post tal-attivitajiet jew operati tal-
operaturi;

(iii) il-post tal-attivitajiet jew 
operazzjonijiet tal-operaturi, inkluż il-post 
ta’ oriġini;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-operatur ikun talab tali kontrolli 
uffiċjali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan jikkontradixxi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni sa issa, li tgħid li l-kontrolli ma għandhomx 
ikunu mħabbra. Din l-għażla tista' twassal sabiex kumpaniji b'saħħa finanzjarja akbar 
japplikaw għal kontrolli b'obbligu ta' tariffi u b'hekk jiksbu vantaġġ partikolarment fir-
rigward tal-isforz favur it-trasparenza fir-riżultati tal-kontrolli fil-konfront ta' kumpaniji 
oħra.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kontrolli uffiċjali għandhom isiru, 
safejn possibbli, b'mod li jnaqqas kemm 
jista' jkun il-piż fuq l-operaturi.

5. Il-kontrolli uffiċjali għandhom isiru, 
safejn possibbli, b'mod li jnaqqas kemm 
jista' jkun il-piż fuq l-operaturi. Jekk isiru 
diversi kontrolli uffiċjali lill-operaturi, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw 
approċċ ikkoordinat bil-għan li 
jikkombinaw miżuri ta' kontroll eżistenti.
L-operaturi li raġonevolment jallegaw, 
permezz ta’ evidenza, li sofrew piż estensiv 
u bla bżonn, għandu jkollhom proċess ta’ 
appell indipendenti disponibbli.



AD\1008897MT.doc 23/70 PE514.762v02-00

MT

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fuq annimali u prodotti fl-istadji kollha 
tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-
distribuzzjoni;

(a) fuq annimali, pjanti, prodotti tal-pjanti, 
l-użu ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti
u prodotti fl-istadji kollha tal-produzzjoni, 
l-ipproċessar, it-tqegħid fis-suq u d-
distribuzzjoni;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
uniformi tar-regoli pprovduti fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, għandha tistipula u 
taġġorna kif xieraq il-format li fih l-
informazzjoni msemmija f'dak il-
paragrafu għandha tiġi ppubblikata. 
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati b'konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 141(2).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Għall-informazzjoni tal-pubbliku m'hemmx ħtieġa ta' format uniformi għall-UE. Dak li 
jgħodd huwa sa fejn tasal il-pubblikazzjoni, mhux il-forma tagħha.
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-informazzjoni mressqa lill-
Kummissjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
kif previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, għandha tkun disponibbli għall-
pubblikazzjoni jew inkella tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku mod ieħor.

Ġustifikazzjoni

L-aċċessibbiltà tar-rapporti tal-Istati Membri kollha f’post wieħed tgħin għat-trasparenza.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu awtorizzati li jippubblikaw, jew li 
jqiegħdu għall-aċċess pubbliku, 
informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-
operaturi individwali abbażi tal-kontrolli 
uffiċjali, dejjem jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu awtorizzati li jippubblikaw, jew li 
jqiegħdu għall-aċċess pubbliku, 
informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-
operaturi individwali stabbiliti fit-territorju 
tagħhom abbażi tar-riżultati tal-kontrolli 
uffiċjali, dejjem jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Din is-setgħa għandha tkun limitata għall-operaturi nazzjonali.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-proċeduri għandhom ikopru l- Dawk il-proċeduri għandhom ikopru l-
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oqsma għall-proċeduri ta’ kontroll stipulati 
fil-Kapitolu II tal-Anness II, u għandhom 
jinkludi istruzzjonijiet iddettaljati għall-
persunal li jwettaq il-kontrolli uffiċjali.

oqsma għall-proċeduri ta’ kontroll stipulati 
fil-Kapitolu II tal-Anness II, u għandhom 
jinkludi istruzzjonijiet għall-persunal li 
jwettaq il-kontrolli uffiċjali.

Ġustifikazzjoni

Persunal li jwettaq il-kontrolli għandu jingħata marġini ta' manuvra biex jagħmel 
valutazzjonijiet dwar għarfien speċjalizzat.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom proċeduri implimentati biex 
jivverifikaw il-konsistenza u l-effettività 
tal-kontrolli uffiċjali u tal-attivitajiet 
uffiċjali l-oħra li jwettqu.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom proċeduri stabbiliti biex 
jivverifikaw l-effettività tal-kontrolli 
uffiċjali u tal-attivitajiet uffiċjali l-oħra li 
jwettqu.

Ġustifikazzjoni

Fil-kontrolli uffiċjali hemm diversi possibilitajiet ta' "konsistenza" (l-istess sitwazzjoni tiġi 
kkontrollata bl-istess mod). Wieħed jista' jippresupponi, madankollu, li hawn qed isir 
riferiment għal proċedura ulterjuri ta' verifika, li tinkludi sforzi akbar, mingħajr ma joħroġ 
benefiċċju ċar.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jieħdu azzjonijiet korrettivi fil-każijiet 
kollha fejn il-proċeduri pprovduti fil-
paragrafu 2 jidentifikaw nuqqasijiet fil-
konsistenza u l-effettività tal-kontrolli 
uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra;

(a) jieħdu azzjonijiet korrettivi fil-każijiet 
kollha fejn il-proċeduri pprovduti fil-
paragrafu 2 jidentifikaw nuqqasijiet fl-
effettività tal-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra;

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar x'wieħed jifhem bit-terminu ta' "konsistenza". Madankollu, wieħed jimmaġina li 
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dan jinkludi sforzi żejda, mingħajr ma joħroġ benefiċċju ċar.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
iwettqu kontrolli uffiċjali bl-użu ta’ metodi 
u tekniki ta’ kontroll li għandhom jinkludu, 
kif xieraq, skrinjar, skrinjar immirat, 
verifika, spezzjonijiet, awditjar, 
ikkampjunar, analiżi, dijanjożi u ttestjar.

1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jwettqu kontrolli uffiċjali bl-użu ta’ metodi 
u tekniki ta’ kontroll li għandhom jinkludu,
kif xieraq, pereżempju u mhux 
esklużivament, screening, screening 
immirat, verifika, spezzjonijiet, awditjar, 
taħid ta' kampjuni, analiżi, dijanjożi u 
ttestjar.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-istallazzjonijiet tal-produtturi ewlenin 
u negozji oħra, inklużi l-inħawi tal-madwar 
tagħhom, is-sede, l-uffiċċji, it-tagħmir, l-
istallazzjonijiet u l-makkinarju, it-trasport, 
u l-annimali u l-prodotti tagħhom;

(i) l-istallazzjonijiet tal-produtturi ewlenin 
u negozji oħra, inklużi l-inħawi tal-madwar 
tagħhom, is-sede u żoni oħra, l-uffiċċji, it-
tagħmir, l-istallazzjonijiet u l-makkinarju, 
it-trasport, u l-annimali, il-pjanti, il-
prodotti tal-pjanti, oġġetti oħra, il-prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti u l-prodotti 
tagħhom;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-annimali u l-prodotti tagħhom; (c) l-annimali, il-pjanti, il-prodotti tal-
pjanti, oġġetti oħra, il-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti u l-prodotti tagħhom;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) id-dokumenti tagħhom, u kull 
informazzjoni relevanti oħra.

(d) id-dokumenti tagħhom, u kull 
informazzjoni relatata mal-kontroll 
uffiċjali li għandu jitwettaq.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Matul il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra, l-operaturi għandhom jgħinu 
lill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti fit-
twettiq tal-kompiti tagħhom.

2. Matul il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra, l-operaturi għandhom jgħinu 
lill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti fit-
twettiq tal-kompiti ta’ kontroll tagħhom.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali, u l-frekwenza 
uniformi minima għal tali kontrolli 
uffiċjali, filwaqt li jitqiesu, minbarra l-
kriterji msemmija fl-Artikolu 8(1), il-

(a) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali, u l-frekwenza 
uniformi minima għal tali kontrolli 
uffiċjali, filwaqt li jitqiesu, minbarra l-
kriterji msemmija fl-Artikolu 8(1), ir-riskji
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perikli u r-riskji speċifiċi fir-rigward ta’ 
sustanzi mhux awtorizzati, u fir-rigward 
tal-użu mhux awtorizzat tas-sustanzi 
awtorizzati;

speċifiċi fir-rigward ta’ sustanzi mhux 
awtorizzati, u fir-rigward tal-użu mhux 
awtorizzat tas-sustanzi awtorizzati;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali, u l-frekwenza 
uniformi minima ta' tali kontrolli uffiċjali, 
filwaqt li jitqiesu, minbarra l-kriterji 
msemmija fl-Artikolu 8(1), il-bżonn li jiġu 
indirizzati l-perikli u r-riskji speċifiċi għas-
saħħa tal-annimali permezz tal-kontrolli 
uffiċjali mwettqa għall-verifika tal-
konformità mal-miżuri ta' prevenzjoni tal-
mard u l-miżuri ta' kontroll stipulati skont 
ir-regoli msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 1(2);

(b) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali, u l-frekwenza 
uniformi minima ta’ tali kontrolli uffiċjali, 
filwaqt li jitqiesu, minbarra l-kriterji 
msemmija fl-Artikolu 8(1), il-bżonn li jiġu 
indirizzati r-riskji speċifiċi għas-saħħa tal-
annimali permezz tal-kontrolli uffiċjali 
mwettqa għall-verifika tal-konformità mal-
miżuri ta’ prevenzjoni tal-mard u l-miżuri 
ta’ kontroll stipulati skont ir-regoli 
msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 1(2);

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) kontrolli uffiċjali tal-istat tajjeb tal-
annimali li jkunu qed jiġu ttrasportati, u 
tal-mezz ta' trasport;

(i) kontrolli uffiċjali tal-istat tajjeb tal-
annimali li jkunu qed jiġu ttrasportati, u 
tal-mezz ta’ trasport biex jivverifikaw il-
konformità mal-Kapitolu II u fejn 
applikabbli mal-Kapitolu VI tal-Anness I 
għar-Regolament (KE) Nru 1/2005;

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi riflessa d-dispożizzjoni korrispondenti fir-Regolament (KE) Nru 1/2005, li huwa 
mħassar bir-Regolament propost.
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Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

meta fl-opinjoni tal-awtorità kompetenti, 
wara kontrolli uffiċjali skont il-punt (c)(i), 
l-annimali ma jkunux fi stat tajjeb biex 
jiġu ttrasportati, dawn għandhom 
jinħattu, jingħataw l-ilma, jintemgħu u 
jingħataw il-mistrieħ sakemm ikunu fi 
stat tajjeb biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li r-Regolament propost jeħtieġ li l-annimali jiġu kkontrollati fil-punti ta’ ħruġ biex 
jiġi vverifikat li jinsabu fi stat tajjeb biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom, ma jispeċifikax liema 
azzjoni għandha tittieħed fir-rigward ta’ annimali misjuba li mhux qegħdin fi stat tajjeb.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
ta’ kontrolli uffiċjali fuq id-dħul fl-Unjoni, 
u l-moviment fl-Unjoni, ta’ pjanti, prodotti 
tal-pjanti u oġġetti oħra partikulari soġġetti 
għar-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2)(g), 
u l-frekwenza uniformi minima ta’ tali 
kontrolli uffiċjali filwaqt li jitqiesu, 
minbarra l-kriterji msemmija fl-
Artikolu 8(1), il-perikli u r-riskji speċifiċi 
għas-saħħa tal-pjanti b'rabta ma' pjanti, 
prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra speċifiċi 
ta’ oriġini jew provenjenza partikulari;

(b) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
ta’ kontrolli uffiċjali fuq id-dħul fl-Unjoni, 
u l-moviment fl-Unjoni, ta’ pjanti, prodotti 
tal-pjanti u oġġetti oħra partikulari soġġetti 
għar-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2)(g), 
u l-frekwenza uniformi minima ta’ tali 
kontrolli uffiċjali filwaqt li jitqiesu, 
minbarra l-kriterji msemmija fl-
Artikolu 8(1), ir-riskji speċifiċi għas-saħħa 
tal-pjanti b’rabta ma’ pjanti, prodotti tal-
pjanti u oġġetti oħra speċifiċi ta’ oriġini 
jew provenjenza partikulari;
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) rekwiżiti uniformi speċifiċi għall-
ispezzjonijiet fuq it-tagħmir tal-
applikazzjoni tal-pestiċidi, u l-frekwenza 
uniformi minima ta’ tali kontrolli;

(c) rekwiżiti uniformi speċifiċi għall-
ispezzjonijiet fuq it-tagħmir tal-
applikazzjoni tal-pestiċidi użati fuq skala 
kbira u li aktarx jaffettwaw is-saħħa tal-
bniedem u l-frekwenza uniformi minima 
ta’ tali kontrolli;

Ġustifikazzjoni

Il-kontroll ta’ kull tagħmir tal-applikazzjoni tal-pestiċidi joħloq piż amministrattiv kbir. 
Tagħmir użat fuq skala żgħira u fejn jintwera li m’għandu ebda effett negattiv fuq is-saħħa 
tal-bniedem għandu għaldaqstant jiġi eżentat minn tali kontrolli.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-każijiet fejn l-awtoritajiet 
kompetenti, b'rabta ma' każijiet speċifiċi 
ta’ nonkonformità, għandhom jieħdu 
miżura waħda jew aktar minn dawk 
imsemmija fl-Artikolu 135(2), jew miżuri 
addizzjonali minbarra dawk ipprovduti fil-
paragrafu msemmi;

imħassar

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali, u l-frekwenza 

(b) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali, u l-frekwenza 
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uniformi minima għal tali kontrolli 
uffiċjali, filwaqt li jitqiesu, minbarra l-
kriterji msemmija fl-Artikolu 8(1), il-
perikli u r-riskji speċifiki li jeżistu fir-
rigward ta’ kull kategorija ta’ ikel u għalf, 
u l-proċessi differenti li jgħaddu minnhom;

uniformi minima għal tali kontrolli 
uffiċjali, filwaqt li jitqiesu, minbarra l-
kriterji msemmija fl-Artikolu 8(1), ir-riskji
speċifiċi li jeżistu fir-rigward ta’ kull 
kategorija ta’ ikel u għalf, u l-proċessi 
differenti li jgħaddu minnhom;

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu ma għandux 
japplika għall-miżuri li għandhom jittieħdu 
skont l-Artikolu 135, jew skont ir-regoli 
pprovduti fl-Artikolu 23(2)(e) wara 
kontrolli uffiċjali mwettqa għall-verifika 
tal-konformità mar-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2)(j).

L-ewwel subparagrafu ma għandux 
japplika għall-miżuri li għandhom jittieħdu 
skont id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 135, 
jew skont ir-regoli pprovduti fil-punt (e) 
tal-Artikolu 23(2) u l-punt (e) tal-Artikolu 
23(3), wara kontrolli uffiċjali mwettqa 
għall-verifika tal-konformità mar-regoli 
msemmija fil-punti (j) u (k) tal-Artikolu 
1(2).

Ġustifikazzjoni

Fit-tieni paragrafu ta’ dan l-Artikolu, hija permessa, fil-qasam tal-agrikoltura ekoloġika, id-
delegazzjoni ta’ kompiti speċifiċi ta’ kontroll uffiċjjali mill-awtoritajiet kompetenti għall-
miżuri li għandhom jittieħdu f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità. F’dan is-sens ma jinftihemx 
għaliex ma jiġux permessi wkoll id-DPO, l-IĠP u t-TSĠ, li jużaw l-istess regola ta’ referenza 
għad-delegazzjoni (EN ISO 17065). Għalhek qed jintalab li jiġu inklużi.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 139 li jistabbilixxi kompiti 
speċifiċi ta' kontroll uffiċjali li ma 
jistgħux jiġu ddelegati, sabiex tippreżerva 
l-indipendenza jew il-funzjonijiet ewlenin 

imħassar
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tal-awtoritajiet kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikoli 15 sa 24 lill-Kummissjoni jingħataw is-setgħat li tadotta atti delegati konċessi 
mill-Artikolu 139. Il-fatt li dispożizzjonijiet għall-esekuzzjoni ta' kontrolli huma previsti 
esklussivament f'atti delegati għandu jiġi miċħud. Dispożizzjoni bħal din għandha effetti 
qawwija fuq il-baġits tal-Istati Membri, li la huma prevedibbli u lanqas kalkolabbli.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-awtoritajiet kompetenti 
jiddelegaw kompiti speċifiċi ta’ kontroll 
uffiċjali għall-verifika tal-konformità mar-
regoli msemmija fl-Artikolu 1(2)(j) lil korp 
iddelegat wieħed jew aktar, għandhom 
jattribwixxu numru ta’ kodiċi lil kull korp 
iddelegat, u jaħtru l-awtoritajiet 
responsabbli għall-approvazzjoni u s-
superviżjoni tagħhom.

4. Fejn l-awtoritajiet kompetenti 
jiddelegaw kompiti speċifiċi ta’ kontroll 
uffiċjali għall-verifika tal-konformità mar-
regoli msemmija fil-punti (j) u (k) tal-
Artikolu 1(2) lil korp jew korpi ddelegati, 
għandhom jattribwixxu numru ta’ kodiċi lil 
kull korp iddelegat, u jaħtru l-awtoritajiet 
responsabbli għall-approvazzjoni u s-
superviżjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Ma jinftihemx għaliex jiġi applikat biss għall-agrikoltura ekoloġika u mhux għal prodotti 
b’marki ta’ kwalità. Dawn għandhom jiġu inklużi.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) huwa imparzjali u ħieles minn kull 
kunflitt ta' interess fir-rigward tal-
eżerċizzju tal-kompiti speċifiċi ta’ kontroll 
uffiċjali ddelegati lilu;

(iii) huwa imparzjali, indipendenti mill-
operatur li jkun qed jiġi kkontrollat u 
ħieles minn kull kunflitt ta’ interess fir-
rigward tal-eżerċizzju tal-kompiti speċifiċi 
ta’ kontroll uffiċjali ddelegati lilu;
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-persunal tal-korp iddelegat 
huma marbuta li ma jiżvelawx 
informazzjoni miksuba fit-twettiq tas-
servizzi tagħhom fil-kuntest tal-kontrolli 
uffiċjali u l-attivitajiet uffiċjali l-oħra li, 
minħabba n-natura tagħhom, huma 
koperti bis-sigriet professjonali.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi inkluż ir-rekwiżit tal-kunfidenzjalità fil-korpi ddelegati, rekwiżit li 
diġà huwa meħtieġ mill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti li jipparteċipaw f’kontrolli 
uffiċjali.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fin-nuqqas ta’ regoli tal-Unjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, il-laboratorji 
uffiċjali għandhom jużaw metodi mill-
aktar moderni bħall-bżonnijiet speċifiċi 
tagħhom ta’ analiżi, ittestjar u dijanjożi, 
filwaqt li jqisu:

2. Fin-nuqqas ta’ regoli tal-Unjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, il-laboratorji 
uffiċjali preferibbilment għandhom jużaw 
metodi mill-aktar moderni bħall-bżonnijiet 
speċifiċi tagħhom ta’ analiżi, ittestjar u 
dijanjożi, filwaqt li jqisu:

Ġustifikazzjoni

Huwa rakkomandabbli li l-applikazzjoni tiegħu tkun ta’ natura preferenzjali u mhux 
obbligatorja.

Emenda 67

Proposta għal regolament
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Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-analiżi, l-ittestjar jew id-dijanjożi 
tal-laboratorju jkunu meħtieġa b'urġenża u 
ma jeżisti l-ebda metodu minn dawk 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, il-
laboratorju ta’ referenza nazzjonali 
relevanti, jew, jekk ma jeżisti l-ebda 
laboratorju ta’ referenza nazzjonali, 
kwalunkwe laboratorju ieħor maħtur skont 
l-Artikolu 36(1), jista' juża metodi 
differenti minn dawk imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu sakemm 
ma ssirx il-validazzjoni ta’ metodu xieraq 
skont protokolli xjentifiċi aċċettati 
internazzjonalment.

4. Fejn l-analiżi, l-ittestjar jew id-dijanjożi 
tal-laboratorju jkunu meħtieġa b’urġenza, 
f’każijiet eċċezzjonali minħabba 
sitwazzjoni ta’ emerġenza li tkun qed 
tiżviluppa, u ma jeżisti l-ebda metodu minn 
dawk imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, il-
laboratorju ta’ referenza nazzjonali 
relevanti, jew, jekk ma jeżisti l-ebda 
laboratorju ta’ referenza nazzjonali, 
kwalunkwe laboratorju ieħor maħtur skont 
l-Artikolu 36(1), jista’ juża metodi 
differenti minn dawk imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu sakemm 
ma ssirx il-validazzjoni ta’ metodu xieraq 
skont protokolli xjentifiċi aċċettati 
internazzjonalment.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tista' tistipula regoli:

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
sakemm ma jkunx ġie regolat b'mod 
ieħor, il-Kummissjoni tista' tistipula regoli:

Ġustifikazzjoni

Għal dak li għandu x'jaqsam mas-settur tal-ikel hemm ir-Regolament (KE) Nru 152/2009 li 
jistabbilixxi l-metodi ta' teħid ta' kampjuni u analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-għalf. 
Hawnhekk huma spjegati kemm it-teħid ta' kampjuni kif ukoll il-metodu ta' analiżi. Ir-
reviżjoni ta' dan ir-regolament se tiġi ppubblikata dalwaqt. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha tieħu azzjoni biss jekk ma jkunx hemm diġà regolazzjoni xi mkien ieħor.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jittieħdu għadd suffiċjenti ta’ 
kampjuni oħra għal opinjoni esperta 
sekondarja; jew.

(i) li jittieħdu għadd suffiċjenti ta’ 
kampjuni maqsum fi tliet kopji għal
analiżi inizjali u, jekk ikun meħtieġ,
opinjoni esperta sekondarja fuq talba tal-
operatur u analiżi oħra deċiżiva, meta 
jkun hemm diskrepanza bejn it-tnejn ta’ 
qabel;

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ diskrepanza, għandha ssir analiżi finali; u għalhekk huwa importanti li jkun hemm 
3 partijiet tal-istess kampjun.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li l-operaturi li mingħandhom jiġu 
ordnati l-kampjuni skont il-paragrafu 1:

2. L-awtoritajiet kompetenti, ladarba 
jkollhom il-kampjuni, għandhom jieħdu l-
passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-
operaturi li mingħandhom jiġu ordnati 
dawn il-kampjuni skont il-paragrafu 1:

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikollu l-għarfien espert, it-tagħmir u l-
infrastruttura meħtieġa biex iwettaq 
analiżi, ittestjar jew dijanjożi fuq 
kampjuni;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mar-rekwiżit hija verifikata mill-uffiċċju ta' akkreditament fil-qafas tal-
proċedura ta' akkreditament skont EN ISO/IEC 17025.



PE514.762v02-00 36/70 AD\1008897MT.doc

MT

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikollu għadd suffiċjenti ta' persunal 
ikkwalifikat, imħarreġ u b'esperjenza kif 
xieraq;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mar-rekwiżit hija verifikata mill-uffiċċju ta' akkreditament fil-qafas tal-
proċedura ta' akkreditament skont EN ISO/IEC 17025.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) huwa imparzjali u ħieles minn 
kwalunkwe kunflitt ta' interess fir-
rigward tal-eżerċizzju tal-kompiti tiegħu 
bħala laboratorju uffiċjali;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mar-rekwiżit hija verifikata mill-uffiċċju ta' akkreditament fil-qafas tal-
proċedura ta' akkreditament skont EN ISO/IEC 17025.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jopera u jiġu vvalutat u akkreditat skont 
l-istandard EN ISO/IEC 17025 dwar 
"General requirements for the competence 
of testing and calibration laboratories", u 
jiġi vvalutat u akkreditat skont dak l-

(e) jopera u jiġi akkreditat skont l-istandard 
EN ISO/IEC 17025 dwar "General 
requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories", u jiġi 
akkreditat skont dak l-istandard minn korp 
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istandard minn korp ta’ akkrediament 
nazzjonali li jopera skont ir-Regolament
(KE) Nru 765/2008.

ta’ akkrediament nazzjonali li jopera skont 
ir-Regolament (KE) Nru 765/2008.

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni "ivvalutat u akkreditat" ma tinftihemx. Fil-qafas tal-proċedura ta' 
akkreditament l-uffiċċju nazzjonali ta' akkreditament iwettaq awditjar estensiv 
(valutazzjonijiet). F'dan is-sens il-laboratorju ta' verifika jiġi "vvalutat" qabel ma jingħata l-
akkreditament.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ambitu tal-valutazzjoni u l-
akkreditament ta’ laboratorju uffiċjali kif 
imsemmi fil-paragrafu 4(e):

L-ambitu tal-akkreditament ta’ laboratorju 
uffiċjali kif imsemmi fil-paragrafu 4(e):

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni "ivvalutat u akkreditat" ma tinftihemx. Fil-qafas tal-proċedura ta' 
akkreditament l-uffiċċju nazzjonali ta' akkreditament iwettaq awditjar estensiv 
(valutazzjonijiet). F'dan is-sens il-laboratorju ta' verifika jiġi "vvalutat" qabel ma jingħata l-
akkreditament.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta l-awtorità kompetenti 
tistabbilixxi laboratorju privat biex 
iwettaq l-analiżi, l-ittestjar u d-dijanjożi 
tal-laboratorju tal-kampjuni meħuda 
matul il-kontrolli uffiċjali, din l-għażla 
m’għandhiex titqies bħala delegazzjoni ta’ 
kompiti u għalhekk m’għandhiex tkun 
konformi mad-dispożizzjonijiet fil-
Kapitolu III ta’ dan it-Titolu.
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Ġustifikazzjoni

It-twettiq ta’ analiżi, ittestjar u dijanjożi minn laboratorji privati ma jiġix meqjus bħala 
delegazzjoni ta’ kompiti, peress li titwettaq biss parti waħda mill-azzjonijiet tal-kontroll 
uffiċjali, f’dan il-każ waħda biss mit-testijiet tal-esperti, u għalhekk ma tistax tiġi kklassifikata 
bħala delegazzjoni ta’ kontroll uffiċjali.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laboratorji uffiċjali għandhom 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
l-elenku tal-metodi mħaddma għall-
analiżi, ittestjar jew dijanjożi mwettqa fil-
kuntest ta' kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra.

imħassar

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Derogi mill-kundizzjoni ta' valutazzjoni u
akkreditament obbligatorji għal ċerti 
laboratorji uffiċjali

Derogi mill-kundizzjoni ta' akkreditament 
obbligatorju għal ċerti laboratorji uffiċjali

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni ssir qabel l-akkreditament.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-punt (e) tal- 1. B’deroga mill-punt (e) tal-
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Artikolu 36(4), l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jaħtru dawn li ġejjin bħala 
laboratorji uffiċjali, irrispettivament jekk 
jilħqux jew le l-kundizzjoni pprovduta 
f'dak il-punt:

Artikolu 36(4), l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jaħtru dawn li ġejjin bħala 
laboratorji uffiċjali, jew laboratorji li 
jaġixxu taħt sorveljanza uffiċjali, 
irrispettivament jekk jilħqux jew le l-
kundizzjoni pprovduta f’dak il-punt:

Ġustifikazzjoni

Il-kelma “uffiċjali” tista’ tkun qarrieqa billi l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu 
għandu jinkludi wkoll il-laboratorji privati akkreditati.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jwettqu d-detezzjoni tat-Trichinella bis-
superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti 
jew ta’ laboratorju uffiċjali maħtur skont l-
Artikolu 36(1), u vvalutat u akkreditat 
skont l-istandard EN ISO/IEC 17025 dwar 
"General requirements for the competence 
of testing and calibration laboratories", 
għall-użu tal-metodi msemmija fil-
punt (a)(ii) ta’ dan il-paragrafu;

(iii) li jwettqu d-detezzjoni tat-Trichinella 
bis-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti 
jew ta’ laboratorju uffiċjali maħtur skont l-
Artikolu 36(1), u akkreditat skont l-
istandard EN ISO/IEC 17025 dwar 
"General requirements for the competence 
of testing and calibration laboratories", 
għall-użu tal-metodi msemmija fil-
punt (a)(ii) ta’ dan il-paragrafu;

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni "ivvalutat u akkreditat" ma tinftihemx. Fil-qafas tal-proċedura ta' 
akkreditament l-uffiċċju nazzjonali ta' akkreditament iwettaq awditjar estensiv 
(valutazzjonijiet). F'dan is-sens il-laboratorju ta' verifika jiġi "vvalutat" qabel ma jingħata l-
akkreditament.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħat għall-adozzjoni ta' derogi mill-
kundizzjoni ta' valutazzjoni u
akkreditament obbligatorju tal-metodi 

Setgħat għall-adozzjoni ta' derogi mill-
kundizzjoni ta' akkreditament obbligatorju 
tal-metodi kollha ta' analiżi, ittestjar u 
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kollha ta' analiżi, ittestjar u dijanjożi tal-
laboratorju użati mil-laboratorji uffiċjali

dijanjożi tal-laboratorju użati mil-
laboratorji uffiċjali

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni "ivvalutat u akkreditat" ma tinftihemx. Fil-qafas tal-proċedura ta' 
akkreditament l-uffiċċju nazzjonali ta' akkreditament iwettaq awditjar estensiv 
(valutazzjonijiet). F'dan is-sens il-laboratorju ta' verifika jiġi "vvalutat" qabel ma jingħata l-
akkreditament.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Derogi temporanji mill-kundizzjoni ta' 
valutazzjoni u akkreditament obbligatorju 
għal ċerti laboratorji uffiċjali

Derogi temporanji mill-kundizzjoni ta' 
akkreditament obbligatorju għal ċerti 
laboratorji uffiċjali

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni "ivvalutat u akkreditat" ma tinftihemx. Fil-qafas tal-proċedura ta' 
akkreditament l-uffiċċju nazzjonali ta' akkreditament iwettaq awditjar estensiv 
(valutazzjonijiet). F'dan is-sens il-laboratorju ta' verifika jiġi "vvalutat" qabel ma jingħata l-
akkreditament.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prodotti mibgħuta bħala kampjuni 
kummerċjali, jew bħala oġġetti għall-wiri 
f'fieri, li mhumiex intiżi biex jitqiegħdu 
fis-suq;

(a) prodotti mibgħuta bħala kampjuni 
kummerċjali, jew bħala oġġetti għall-wiri 
f'fieri;

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' kampjuni ta' prodotti jew ta' oġġett ta' esebizzjoni lil terzi jikkostitwixxi azzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont id-definizzjoni fl-Artikolu 3(8) tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002.



AD\1008897MT.doc 41/70 PE514.762v02-00

MT

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) annimali u prodotti intiżi għal 
skopijiet xjentifiċi;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Kontrolli fuq annimali intiżi għal skopijiet xjentifiċi għandhom jiġu mwettqa fil-fruntieri tal-
UE, minħabba l-possibbiltà ta’ riskju fuq is-saħħa tal-bniedem.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) annimali domestiċi (pets), kif iddefinit 
fl-Artikolu 4(1)(10) tar-Regolament (UE) 
Nru XXX/XXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health];

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-permess lill-Kummissjoni biex tirrilassa kontrolli fuq annimali domestiċi li jkunu deħlin fl-
Unjoni jista’ jkollu impatt enormi fuq is-saħħa u l-benessri tal-annimali. Kwalunkwe proposta 
bħal din għandha tirċievi skrutinju xieraq mill-Parlament u mill-Kunsill.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
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iwettqu kontrolli uffiċjali fuq il-kunsinni 
tal-kategoriji ta’ annimali u prodotti 
msemmija fl-Artikolu 45(1) mal-wasla tal-
kunsinna fil-post ta’ kontroll fuq il-
fruntiera. Dawn il-kontrolli uffiċjali 
għandhom jinkludu l-verifika 
dokumentarja, fiżika u tal-identità.

iwettqu kontrolli uffiċjali fuq il-kunsinni 
tal-kategoriji ta’ annimali u prodotti 
msemmija fl-Artikolu 45(1) mal-wasla tal-
kunsinna fil-post ta’ kontroll fuq il-
fruntiera. Dawn il-kontrolli uffiċjali 
għandhom iqisu kemm il-konformità ta’ 
qabel kif ukoll ir-riskji possibbli li jistgħu 
jinħolqu u jistgħu jinkludu l-verifika 
dokumentarja, fiżika u tal-identità.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tali verifiki jsiru fuq l-annimali, 
għandhom isiru minn veterinarju uffiċjali, 
jew bis-superviżjoni tiegħu.

Fejn tali verifiki jsiru fuq l-annimali jew 
fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali, 
għandhom isiru minn veterinarju uffiċjali, 
jew bis-superviżjoni tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-veterinarju uffiċjali għandu jibqa’ responsabbli għad-deċiżjonijiet dwar l-annimali ħajjin u 
l-prodotti li joriġinaw mill-annimali (prodotti tal-laħam, tal-ħalib, eċċ.)

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt c – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) annimali domestiċi li jivvjaġġaw 
mas-sidien tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Huwa stabbilit li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jassenjaw ċerti kompiti lill-awtoritajiet 
doganali jew lil awtoritajiet pubbliċi oħra. Fosthom għandu jiġi inkluż il-kontroll fuq l-
annimali domestiċi li jivvjaġġaw mas-sidien tagħhom.



AD\1008897MT.doc 43/70 PE514.762v02-00

MT

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu 
rreġistrati fid-Dokument Sanitarju 
Komuni tad-Dħul imsemmi fl-Artikolu 54.

Ġustifikazzjoni

Għal kjarifika fil-proċedura.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti tal-post ta’ 
kontroll fuq il-fruntiera għandhom 
jiffinalizzaw iċ-CHED malli:

4. L-awtoritajiet kompetenti tal-post ta’ 
kontroll fuq il-fruntiera għandhom 
jirreġistraw fid-Dokument Sanitarju 
Komuni tad-Dħul id-deċiżjoni dwar il-
kunsinna malli jsiru l-kontrolli uffiċjali 
kollha meħtieġa skont l-Artikolu 47(1).

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tissostitwixxi l-punt 4 kollu bi kliem aktar sempliċi u li jinftiehem 
aktar faċilment. 

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ikunu saru l-kontrolli uffiċjali kollha 
rikjesti mill-Artikolu 47(1);

imħassar
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Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tissostitwixxi l-punt 4 kollu bi kliem aktar sempliċi u li jinftiehem 
aktar faċilment. 

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikunu disponibbli r-riżultati tal-verifiki 
fiżiċi, fejn tali verifiki huma meħtieġa;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tissostitwixxi l-punt 4 kollu bi kliem aktar sempliċi u li jinftiehem 
aktar faċilment. 

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) tkun ittieħdet deċiżjoni dwar il-
kunsinna, skont l-Artikolu 53, u din tkun 
ġiet irreġistrata fuq iċ-CHED.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tissostitwixxi l-punt 4 kollu bi kliem aktar sempliċi u li jinftiehem 
aktar faċilment. 

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 139, fir-rigward ta’ regoli li 
jistabblixxu l-każijiet fejn, u l-
kundizzjonijiet li fihom, iċ-CHED għandu 
jakkumpanja l-kunsinni tal-kategoriji ta' 
annimali u prodotti msemmija fl-
Artikolu 45(1) sal-post ta' destinazzjoni 
tagħhom.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 139, fir-rigward ta’ regoli li 
jistabblixxu l-każijiet fejn, u l-
kundizzjonijiet li fihom, iċ-CHED għandu 
jakkumpanja l-kunsinni tal-kategoriji ta' 
annimali u prodotti msemmija fl-
Artikolu 45(1) sal-post ta' destinazzjoni 
tagħhom. Fi kwalunkwe każ, kopja taċ-
CHED għandha takkumpanja lill-
kunsinni tal-kategoriji ta’ annimali u 
prodotti msemmija fl-Artikolu 45(1) sal-
post ta’ destinazzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Kopja taċ-CHED għandha dejjem takkumpanja l-kunsinni tal-annimali u l-prodotti 
kkontrollati sal-post ta’ destinazzjoni tagħhom.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru għandu jdewwem il-
ħatra tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera 
sakemm ir-riżultat favorevoli tal-kontroll 
ma jkunx ġie kkomunikat lilu mill-
Kummissjoni.

imħassar

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera 
għandhom ikunu jinsabu fil-viċinanza 

1. Il-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera 
għandhom ikunu jinsabu fil-viċinanza 
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immedjata tal-punt tad-dħul fl-Unjoni, u 
f'post mgħammar biżżejjed biex jinħatar 
mill-awtoritajiet doganali skont l-
Artikolu 38(1) tar-Regolament (KEE) 
Nru 2913/92.

immedjata tal-punt tad-dħul fl-Unjoni, u 
f’post mgħammar biżżejjed skont l-
Artikolu 38(1) tar-Regolament (KEE) 
Nru 2913/92.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kunsinni ta’ annimali u prodotti li 
mhumiex iddikjarati mill-operaturi li 
jikkonsistu mill-kategoriji ta’ annimali u 
prodotti msemmija fl-Artikolu 45(1), 
għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli 
uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti fejn 
ikun hemm raġuni biex jemmnu li tali 
kategoriji ta' annimali jew prodotti huma 
preżenti fil-kunsinna.

2. Meta l-awtoritajiet kompetenti 
jissuspettaw li kunsinna jkun fiha ċerti
annimali u/jew prodotti li ma jkunux ġew
iddikjarati mill-operaturi, għandhom 
iwettqu l-kontrolli uffiċjali msemmija fl-
Artikolu 45(1).

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost kliem iktar ċar.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iqiegħdu l-kunsinni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 f’detenzjoni uffiċjali
sakemm ma jiksbux ir-riżultati tal-
kontrolli uffiċjali pprovduti f'dawk il-
paragrafi.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jissoġġettaw il-kunsinni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għal kontrolli aktar 
rigorużi, inklużi teħid ta' kampjuni u 
analiżi neċessarji, u jżommuhom 
uffiċjalment f’detenzjoni sakemm jirċievu 
r-riżultati tal-kontrolli uffiċjali msemmija
f’dawk il-paragrafi.
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Ġustifikazzjoni

Dawn il-prodotti suspettużi u mhux iddikjarati għandhom jgħaddu minn kontrolli msaħħa 
b’analiżi.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kif ikun xieraq, tali kunsinna għandha tkun 
iżolata jew fi kwarantina, u l-annimali li 
jagħmlu parti minnha għandhom jinżammu 
u jiġu trattati f’kundizzjonijiet xierqa, 
sakemm ma ssirx deċiżjoni ulterjuri.

Kif ikun xieraq, tali kunsinna għandha tkun 
iżolata jew fi kwarantina, u l-annimali li 
jagħmlu parti minnha għandhom jinżammu 
u jiġu trattati f’kundizzjonijiet xierqa, 
sakemm ma titteħidx deċiżjoni ulterjuri. Il-
ħtiġijiet speċjali ta’ prodotti oħra 
għandhom jiġu kkunsidrati wkoll. 

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tiġi ċċarata l-proċedura.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 3 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara li jkunu semgħu, fejn possibbli, 
mingħand l-operatur responsabbli għall-
kunsinna, l-awtoritajiet kompetenti,
mingħajr dewmien, għandhom jordnaw
lill-operatur:

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jisimgħu lill-operatur responsabbli għall-
kunsinna. L-awtorità kompetenti tista' 
tħalli dan barra jekk tkun meħtieġa 
deċiżjoni immedjata jew minħabba l-fatt li 
d-dewmien joħloq periklu jew għall-
interess pubbliku. Mingħajr dewmien, hija 
għandha tordna lill-operatur:

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija tad-dritt tas-smigħ bil-liġi hija bħala prinċipju dejjem neċessarja u anki 
possibbli. Għalhekk, għandu jiġi definit b'mod preċiż, taħt liema kundizzjonijiet hija possibbli 
jew meħtieġa b'mod obbligatorju limitazzjoni ta' dan il-prinċipju legali.
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Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri li għandhom jittieħdu għal 
annimali jew prodotti li jidħlu fl-Unjoni
minn pajjiżi terzi u li jippreżentaw riskju

Miżuri li għandhom jittieħdu f’każijiet ta’ 
tentattiv ta’ introduzzjoni fl-UE ta’ 
kunsinni mhux konformi mad-
dispożizzjonijiet minn pajjiżi terzi li 
jippreżentaw riskju

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operatur għandu jwettaq il-miżuri 
kollha ordnati mill-awtoritajiet kompetenti 
skont l-Artikolu 64(3) u (5) u l-Artikolu 65 
mingħajr dewmien, u sa mhux aktar tard 
minn 60 jum minn dakinhar li l-awtoritajiet 
kompetenti jinnotifikaw lill-operatur bid-
deċiżjoni tagħhom skont l-Artikolu 64(4).

1. L-operatur għandu jwettaq il-miżuri 
kollha ordnati mill-awtoritajiet kompetenti 
skont l-Artikolu 64(3) u (5) u l-Artikolu 65 
mingħajr dewmien, u sa mhux aktar tard, 
fil-każ tal-prodotti, minn 60 jum minn 
dakinhar li l-awtoritajiet kompetenti 
jinnotifikaw lill-operatur bid-deċiżjoni 
tagħhom skont l-Artikolu 64(4).

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu mogħti lill-operatur sabiex iwettaq id-deċiżjoni tal-awtoritajiet kompetenti huwa 
ta’ 60 jum. Dan il-perjodu jista’ jkun eċċessiv fil-każ tal-annimali ħajjin.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 4 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti jew korp 
iddelegat speċifikat fl-approvazzjoni 
għandhom:

4. L-awtoritajiet kompetenti jew awtorità
jew korp ta’ monitoraġġ rikonoxxut mill-
Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-
prodotti ekoloġiċi.

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabbiltà min-naħa ta' parti terza għal kuntatt mal-UE u l-iżgurar tal-konformità 
għandhom ikunu f’idejn l-awtorità kompetenti mingħajr, delega ta' setgħat.

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra, u lill-operaturi 
kkonċernati, permezz tas-sistema 
TRACES, minbarra li jfittxu għajnuna 
amministrattiva skont il-proċeduri stabbiliti 
fit-Titolu IV;

(a) jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri l-oħra, u lill-operaturi 
kkonċernati, permezz tas-sistema 
TRACES, flimkien mal-miżuri li 
għandhom jiġu applikati, minbarra li 
jfittxu għajnuna amministrattiva skont il-
proċeduri stabbiliti fit-Titolu IV;

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet doganali għandhom 
jirrilaxxaw biss il-kunsinni ta’ annimali u 
prodotti skont l-Artikolu 45, li għalihom l-
awtorità kompetenti tal-post ta’ kontroll 
fuq il-fruntiera tkun applikat il-kontrolli 
uffiċjali previsti fl-Artikolu 47 u tkun 
ħarġet deċiżjoni li ġiet reġistrata fiċ-
CHED.
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Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jkun garantit l-awtoritajiet doganali ma jiddeċidux fuq kunsinna li tkun 
għadha għaddejja minn kontrolli uffiċjali.

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
riżorsi finanzjarji adegwati jkunu 
disponibbli biex jipprovdu l-persunal u 
riżorsi oħra meħtieġa biex l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu jistgħu jwettqu l-
kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali 
oħra.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
riżorsi finanzjarji adegwati jkunu 
disponibbli, bi kwalunkwe mezz li jqisu 
xieraq, biex jipprovdu l-persunal u riżorsi 
oħra meħtieġa biex l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu jistgħu jwettqu l-
kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali 
oħra.

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jiġbru tariffi 
mill-attivitajiet tal-kontrolli uffiċjali skont 
it-termini tal-Artikolu 77.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jiftakar li skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri jista’ 
jkollhom aċċess jew le għal din is-sistema ta’ “finanzjament tal-kontrolli uffiċjali”, peress li 
ma hemm l-ebda armonizzazzjoni tat-taxxa fl-UE.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra t-tariffi miġburin skont l-
Artikolu 77, l-Istati Membri jistgħu jiġbru 
tariffi biex ikopru kostijiet imġarrba mill-
kontrolli uffiċjali minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 77(1) u (2).

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma dawk li għandhom jistabbilixxu, mil-lista ta’ attivitajiet ippjanati, dawk 
fejn tista’ tiġi applikata t-tariffa jew le, skont is-sitwazzjonijiet eżistenti f’kull Stat Membru. 

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom
jikkonsultaw lill-operaturi kkonċernati 
dwar il-metodi użati għall-kalkolu tat-
tariffi pprovduti fl-Artikolu 77.

4. L-Istati Membri jistgħu jikkonsultaw 
lill-operaturi kkonċernati dwar il-metodi 
użati għall-kalkolu tat-tariffi pprovduti fl-
Artikolu 77.

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tariffi obbligatorji Tariffi

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni ta’ tariffi għandha tkun volontarja mill-Istati Membri minħabba li m’hemm l-
ebda armonizzazzjoni Ewropea tat-taxxa.
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Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġi żgurat li jiġu pprovduti 
riżorsi adegwati lill-awtoritajiet kompetenti 
għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiġbru 
tariffi biex jagħmlu tajjeb għall-kostijiet li 
jġarrbu b’rabta ma':

1. Sabiex jiġi żgurat li jiġu pprovduti 
riżorsi adegwati lill-awtoritajiet kompetenti 
għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jiġbru 
tariffi biex jagħmlu tajjeb għal ftit mill-
kostijiet jew għall-kostijiet kollha li jġarrbu 
b’rabta ma’:

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kontrolli uffiċjali msemmija fil-
punt (a) ta’ dak il-paragrafu 
m’għandhomx jinkludu kontrolli uffiċjali 
mwettqa fil-livell tal-produzzjoni primarja 
kif definit fl-Artikolu 3(17) tar-
Regolament 178/2002, inkluż fuq l-
ipproċessar tal-irziezet;

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni primarja, inkluż fuq l-ipproċessar tal-irziezet, għandha tkun eżentata mis-
sistema obbligatorja ta’ rkupru ta’ tariffi. Qafas speċifiku huwa diġà stabbilit fir-Regolament 
dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-PAK. Il-medja tad-dħul tal-bdiewa hija 
ta’ 50 % inqas minn dħul medju ieħor ta’ kwalunkwe settur ieħor tal-ekonomija Ewropea. 
Aktar kostijiet għall-kontrolli uffiċjali jkunu inaċċettabbli u ċertament kontra l-prinċipju tal-
appoġġ għad-dħul promoss bħala parti mill-PAK.

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
l-kostijiet previsti fil-paragrafu 1 
m’għandhomx japplikaw għall-operaturi 
tan-negozji tal-ikel li jipprovdu servizzi 
lokali biss.

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jiġbru tariffi skont l-Artikolu 77 biex 
jagħmlu tajjeb għall-kostijiet li ġejjin:

1. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiġbru 
tariffi skont l-Artikolu 77 biex jagħmlu 
tajjeb għall-kostijiet li ġejjin:

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 79

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79 imħassar

Kalkolu tat-tariffi

1. It-tariffi miġburin skont l-Artikolu 77 
għandhom ikunu:

(a) stabbiliti f'rata fissa abbażi tal-kostijiet 
globali tal-kontrolli uffiċjali mġarrba 
mill-awtoritajiet kompetenti tul ċertu 
perjodu ta' żmien, u applikati lill-
operaturi kollha, irrispettivament jekk xi 
kontroll uffiċjali jitwettaqx matul il-
perjodu ta' referenza, b'rabta ma' kull 
operatur li jintalab iħallas; fl-
istabbiliment tal-livell tat-tariffi li 
għandhom jintalbu f’kull settur, attività u 
kategorija ta’ operaturi, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-impatt li t-
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tip u d-daqs tal-attività kkonċernata, u l-
fatturi ta' riskju relevanti, ikollhom fuq 
id-distribuzzjoni tal-kostijiet globali ta' 
dawk il-kontrolli uffiċjali; jew.

(b) ikkalkulati abbażi tal-kostijiet reali ta’ 
kull kontroll uffiċjali individwali, u 
applikati lill-operaturi soġġetti għal tali 
kontroll uffiċjali; tali tariffa ma 
għandhiex taqbeż il-kostijiet reali tal-
kontroll uffiċjali mwettaq, u tista’ tiġi 
espressa, parzjalment jew bis-sħiħ, bħala 
funżjoni tal-ħin impjegat mill-persunal 
tal-awtoritajiet kompetenti għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali.

2. Il-kostijiet tal-ivvjaġġjar imsemmija fl-
Artikolu 78(1)(e) għandhom jitqiesu 
għall-kalkolu tat-tariffi msemmija fl-
Artikolu 77(1) b’mod li ma jiddiskriminax 
bejn l-operaturi abbażi tad-distanza tal-
proprjetà tagħhom mill-post tal-
awtoritajiet kompetenti.

3. Fejn tariffi jiġu kkalkulati skont il-
paragrafu 1(a), it-tariffi miġburin mill-
awtoritajiet kompetenti skont l-
Artikolu 77 ma għandhomx jaqbżu l-
kostijiet globali mġarrba għall-kontrolli 
uffiċjali mwettqa matul il-perjodu ta' 
żmien imsemmi fil-paragrafu 1(a).

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 80 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tariffi jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 79(1)(a), ir-rata tar-tariffa li 
għandha tiġi applikata lil kull operatur 
għandha tiġi ddeterminat billi jitqies ir-
rekord ta’ konformità tal-operatur mar-
regoli msemmija fl-Artikolu 1(2), kif 
iddeterminat mill-kontrolli uffiċjali, sabiex 
it-tariffi applikati lil operaturi b’konformità 

Fejn tariffi jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 77 u dejjem jekk jkunu soġġetti 
għad-disponibbiltà tar-riżorsi finanzjarji 
meħtieġa u sakemm ikun hemm 
konformità mal-Artikolu 78, meta tintuża 
l-formula li tinsab fl-Artikolu 79(1)(a), ir-
rata tat-tariffa li tista’ tiġi applikata lil kull 
operatur tista’ tiġi ddeterminata billi jitqies 
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konsistenti jkunu aktar baxxi minn dawk 
applikati lil operaturi oħra.

ir-rekord ta’ konformità tal-operatur mar-
regoli msemmija fl-Artikolu 1(2), kif 
iddeterminat mill-kontrolli uffiċjali, sabiex 
it-tariffi applikati lil operaturi b’konformità 
konsistenti jkunu aktar baxxi minn dawk 
applikati lil operaturi oħra.

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza mal-Artikolu 77, hija proposta l-volontarjetà tat-tariffi mill-Istati Membri, u 
mal-Artikolu 78, li jistabbilixxi l-obbligu li l-kostijiet tal-kontrolli uffiċjali jiġu koperti. 
Kwalunkwe tnaqqis għandu jkun vijabbli mingħajr ma jiġi ttraskurat dak l-obbligu.

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tariffi miġbura skont l-
Artikolu 77(1)(d) għandhom jitħallsu mill-
operatur responsabbli għall-kunsinna, jew 
mir-rappreżentant tiegħu.

2. It-tariffi miġbura skont l-
Artikolu 77(1)(d) jistgħu jitħallsu mill-
operatur responsabbli għall-kunsinna, jew 
mir-rappreżentant tiegħu.

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jitolbu tariffi biex ikopru l-kostijiet 
addizzjonali li jkunu ġġarrbu minħabba:

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu 
tariffi biex ikopru l-kostijiet addizzjonali li 
jkunu ġġarrbu minħabba:

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni għaliex operaturi jkunu soġġetti b’mod obbligatorju għal spezzjoni 
għandhom ikunu obbligati wkoll li jħallsuha.
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Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) attestamenti uffiċjali tas-saħħa

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-definizzjonijiet proposti.

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-awtoritajiet kompetenti 
jiddelegaw kompiti speċifiċi marbutin mal-
ħruġ ta’ ċertifikati uffiċjali jew attestati
uffiċjali, jew mas-superviżjoni uffiċjali 
msemmija fl-Artikolu 90(1), tali delega 
għandha tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 sa 32.

2. Fejn l-awtoritajiet kompetenti 
jiddelegaw kompiti speċifiċi marbutin mal-
ħruġ ta’ ċertifikati uffiċjali, attestatmenti
uffiċjali jew attestamenti uffiċjali tas-
saħħa jew mas-superviżjoni uffiċjali 
msemmija fl-Artikolu 90(1), tali delega 
għandha tikkonforma mad-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 25 sa 32.

Ġustifikazzjoni

B’konformità mad-definizzjonijiet proposti.

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċertifikati uffiċjali għandhom jinħarġu 
mill-awtoritajiet kompetenti.

1. Iċ-ċertifikati uffiċjali għandhom jinħarġu 
mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-korpi 
ddelegati skont l-Artikoli 25 sa 32.
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Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Artikolu 85(2).

Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandhom jippermettu l-
identifikazzjoni tal-persuna li tkun 
iffirmathom;

(d) għandhom jippermettu l-
identifikazzjoni tal-persuna li tkun 
iffirmathom u d-data tal-ħruġ;

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għandhom jippermettu l-verifika tar-
rabta bejn iċ-ċertifikat u l-kunsinna, il-lott 
jew l-annimal jew prodott individwali 
kopert miċ-ċertifikat.

(e) għandhom jippermettu l-verifika faċli
tar-rabta bejn iċ-ċertifikat, l-awtorità 
emittenti u l-kunsinna, il-lott jew l-annimal 
jew prodott individwali kopert miċ-
ċertifikat.

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni, meta tqis li jkun 
xieraq, tista’ tistabbilixxi iktar minn 
laboratorju ta’ referenza wieħed għall-
istess marda u bl-istess mod, tippromwovi 
r-rotazzjoni tagħhom fost il-laboratorji 
nazzjonali li jissodisfaw il-paragrafu 3 ta’ 
dan l-Artikolu.
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Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) għandhom jiżguraw li l-persunal 
tagħhom jirrispetta n-natura 
kunfidenzjali ta’ ċerti suġġetti, riżultati 
jew komunikazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet u l-azzjonijiet tal-laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu 
kunfidenzjali, skont dak li hu stabbilit fl-Artikolu 32(4)(d) tar-Regolament 882/2004 
attwalment applikabbli.

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-koordinazzjoni tal-applikazzjoni mil-
laboratorji ta’ referenza nazzjonali, u, jekk 
meħtieġ, minn laboratorji uffiċjali oħra,
tal-metodi msemmija fil-punt (a), b’mod 
partikulari billi jorganizzaw ittestjar 
komparattiv bejn il-laboratorji, u billi 
jiżguraw is-segwitu xieraq ta’ tali ttestjar 
komparattiv skont, fejn disponibbli, 
protokolli aċċettati internazzjonalment;

b) il-koordinazzjoni tal-applikazzjoni mil-
laboratorji ta’ referenza nazzjonali tal-
metodi msemmija fil-punt (a), b’mod 
partikulari billi jorganizzaw ittestjar 
komparattiv bejn il-laboratorji, u billi 
jiżguraw is-segwitu xieraq ta’ tali ttestjar 
komparattiv skont, fejn disponibbli, 
protokolli aċċettati internazzjonalment u 
billi jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti 
dwar is-segwitu u r-riżultati ta' tali ttestjar 
komparattiv bejn il-laboratorji.

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jkun limitat għal-laboratorji ta’ referenza nazzjonali.
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Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-organizzazzjoni ta’ korsijiet ta’ taħriġ 
għall-ġid tal-persunal mil-laboratorji ta’ 
referenza nazzjonali, u, fejn xieraq, minn
laboratorji uffiċjali oħra, kif ukoll ta’ 
esperti minn pajjiżi terzi;

d) l-organizzazzjoni ta’ korsijiet ta’ taħriġ 
mingħajr ħlas għall-ġid tal-persunal mil-
laboratorji ta’ referenza nazzjonali u, fejn 
xieraq, il-forniment ta' korsijiet ta’ taħriġ 
għall-persunal ta' laboratorji uffiċjali oħra, 
kif ukoll ta’ esperti minn pajjiżi terzi;

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat li l-korsijiet ta’ taħriġ huma bla ħlas għal-laboratorji ta’ referenza 
nazzjonali.

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tista’ taħtar ċentri ta’ 
referenza tal-Unjoni Ewropea li għandhom 
jappoġġaw l-attivitajiet tal-Kummissjoni u 
tal-Istati Membri b'rabta mal-applikazzjoni 
tar-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2)(f).

1. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha taħtar ċentri ta’ 
referenza tal-Unjoni Ewropea li għandhom 
jappoġġaw l-attivitajiet tal-Kummissjoni u 
tal-Istati Membri b’rabta mal-applikazzjoni 
tar-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2)(f).

Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti li jsiru skont id-
dispożizzjonijiet ta’ dan it-titolu, 
għandhom isiru mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
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16/2011 li jistabbilixxi miżuri ta’ 
implimentazzjoni għas-sistema ta’ twissija 
bikrija għall-ikel u l-għalf (RASFF), 
għall-komunikazzjonijiet li għandhom 
isiru permezz tas-Sistema RASFF.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi inkluża indikazzjoni speċifika għall-(RASFF), għal ċerti 
komunikazzjonijiet bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri, li huma soġġetti għal regoli differenti 
minn dawk stabbiliti taħt dan it-titolu.

Emenda 130

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jindikaw, fi żmien għaxart 
ijiem mill-wasla tan-notifika:

b) għandhom jindikaw, fi żmien ħmistax-il 
jum tax-xogħol mill-wasla tan-notifika:

Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità waħdanija responsabbli għal:

2. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtorità jew awtoritajiet responsabbli għal:

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta’ awtorità waħdanija responsabbli għall-aspetti msemmija fil-punt 2 hija meqjusa 
mhux xierqa, minħabba l-varjabbiltà enormi tagħhom fl-oqsma differenti koperti mill-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 132

Proposta għal regolament
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Artikolu 107 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-iżgurar li tali pjan huwa koerenti u jiġi 
implimentat b’mod konsistenti.

b) l-iżgurar li tali pjan huwa koerenti u 
konformi ma’ dan ir-Regolament.

Emenda 133

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet nazzjonali pluriennali ta’ 
kontroll għandhom jinkludu informazzjoni 
ġenerali dwar l-istruttura u l-
organizzazzjoni tas-sistemi ta’ kontroll 
uffiċjali fl-Istat Membru kkonċernat, u 
għandhom jinkludu tal-anqas 
informazzjoni dwar dawn li ġejjin:

2. Il-pjanijiet nazzjonali pluriennali ta’ 
kontroll għandhom jinkludu informazzjoni 
ġenerali dwar l-istruttura u l-
organizzazzjoni tas-sistemi ta’ kontroll 
uffiċjali fl-Istat Membru kkonċernat għal 
kull wieħed mis-setturi involuti, u 
għandhom jinkludu tal-anqas 
informazzjoni dwar dawn li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-pjanijiet ta’ kontroll għal setturi differenti m’għandux ikun limitat għal format 
jew dokument wieħed. Dokument wiħed li jkopri kollox joħloq konfużjoni.

Emenda 134

Proposta għal regolament
Artikolu 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110 imħassar

Setgħat iddelegati għall-pjanijiet 
nazzjonali pluriennali ta’ kontroll

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 139 
fir-rigward tal-pjanijiet nazzjonali 
pluriennali ta’ kontroll ipprovduti fl-
Artikolu 107(1).
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Dawk l-atti ddelegati għandhom 
jistipulaw regoli dwar:

a) kriterji għall-kategorizzazzjoni tal-
attivitajiet tal-operaturi skont ir-riskji;

b) prijoritajiet għall-kontrolli uffiċjali, 
imsejsa fuq il-kriterji stipulati fl-
Artikolu 8 u fir-regoli pprovduti fl-
Artikoli 15 sa 24;

c) proċeduri għall-massimizzazzjoni tal-
effettività tal-kontrolli uffiċjali;

d) l-indikaturi ewlenin ta’ prestazzjoni li 
għandhom jiġu applikati mill-awtoritajiet 
kompetenti fl-evalwazzjoni tal-pjan 
nazzjonali pluriennali ta’ kontroll u l-
implimentazzjoni tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tar-riskju, flimkien mal-proċeduri u l-prijoritajiet, għandhom jiġi stabbiliti mill-
Istati Membri. Għalhekk qed jiġi rakkomandat bil-qawwa li dan l-artikolu jitħassar.

Emenda 135

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li ssir valutazzjoni mmirata, mal-
Unjoni kollha, tal-qagħda tal-applikazzjoni 
tar-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2), jew 
sabiex tiġi stabbilita l-prevalenza ta’ ċerti 
perikli mal-Unjoni kollha, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 139, fir-rigward 
ta’:

Bil-għan li ssir valutazzjoni mmirata, mal-
Unjoni kollha, tal-qagħda tal-applikazzjoni 
tar-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2), jew 
sabiex tiġi stabbilita l-prevalenza ta’ ċerti 
perikli mal-Unjoni kollha, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni, fir-rigward ta’:

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-Istati Membri jipparteċipaw fl-iżvilupp tar-regoli li jistabbilixxu l-
organizzazzjoni ta’ dawn il-pjanijiet ta’ kontroll ikkoordinati, li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri.
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Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 141(2).

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-Istati Membri jipparteċipaw fl-iżvilupp tar-regoli li jistabbilixxu l-
organizzazzjoni ta’ dawn il-pjanijiet ta’ kontroll ikkoordinati, li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri.

Emenda 137

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, kull Stat 
Membru għandu jressaq lill-Kummissjoni 
rapport li jiddettalja:

1. Sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull tieni sena wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
kull Stat Membru għandu jressaq lill-
Kummissjoni rapport li jistabbilixxi:

Emenda 138

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tista’ temenda l-programm 
ta’ kontroll tagħha biex tqis l-iżviluppi fl-
oqsma ggvernati mir-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2). Kull emenda f’dan ir-
rigward għandha tiġi kkomunikata lill-
Istati Membri.

2. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni tista’ temenda l-programm 
ta’ kontroll tagħha biex tqis l-iżviluppi fl-
oqsma regolati mir-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2). Kull emenda f’dan ir-
rigward għandha tiġi kkomunikata lill-
Istati Membri fi żmien xieraq.
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Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus bħala essenzjali dan iż-żmien xieraq biex l-Istati Membri jkunu infurmati b’mod 
xieraq.

Emenda 139

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħtu kull għajnuna meħtieġa, u 
jipprovdu kull dokumentazzjoni u appoġġ 
tekniku ieħor, mitlubin mill-esperti tal-
Kummissjoni biex dawn ikunu jistgħu 
jwettqu l-kontrolli b’mod effiċjenti u 
effettiv;

b) jagħtu l-għajnuna meħtieġa u jipprovdu 
dokumentazzjoni u appoġġ tekniku ieħor 
lill-esperti tal-Kummissjoni biex ikunu 
jistgħu jwettqu l-kontrolli b’mod effiċjenti 
u effettiv;

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju għal skopijiet ta' ppjanar li jiqiesu ċerti ċirkostanzi fi kwalunkwe 
sitwazzjoni partikolari.

Emenda 140

Proposta għal regolament
Artikolu 129 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ torganizza attivitajiet 
ta’ taħriġ għall-persunal tal-awtoritajiet 
kompetenti, u fejn xieraq, għall-persunal 
ta’ awtoritajiet oħra tal-Istati Membri, 
involut fl-istħarriġ ta’ ksur possibbli tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, u 
tar-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2).

Il-Kummissjoni għandha torganizza 
attivitajiet ta’ taħriġ għall-persunal tal-
awtoritajiet kompetenti, u fejn xieraq, 
għall-persunal ta’ awtoritajiet oħra tal-Istati 
Membri, involut fl-istħarriġ ta’ ksur 
possibbli tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, u tar-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2).

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma tingħatax awtorizzazzjoni iżda istruzzjonijiet mill-Kunsill u l-Parlament.
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Emenda 141

Proposta għal regolament
Artikolu 129 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ torganizza dawk l-
attivitajiet f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri.

Il-Kummissjoni għandha torganizza dawk 
l-attivitajiet f’kooperazzjoni mal-Istati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma tingħatax awtorizzazzjoni iżda istruzzjonijiet mill-Kunsill u l-Parlament.

Emenda 142

Proposta għal regolament
Artikolu 130 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
tiġġestixxi sistema informatika ta’ ġestjoni 
tal-informazzjoni għall-operat integrat tal-
mekkaniżmi u l-għodod li permezz 
tagħhom dejta, informazzjoni u dokumenti 
dwar il-kontrolli uffiċjali jiġu ġġestiti u 
ttrattati (“l-IMSOC”).

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
tiġġestixxi sistema informatika ta’ ġestjoni 
tal-informazzjoni għall-operat integrat tal-
mekkaniżmi u l-għodod li permezz 
tagħhom dejta, informazzjoni u dokumenti 
dwar il-kontrolli uffiċjali jiġu ġestiti u 
ttrattati (‘l-IMSOC’), filwaqt li jiġu 
megjusa s-sistemi nazzjonali eżistenti.

Emenda 143

Proposta għal regolament
Artikolu 134 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) it-twettiq ta' kontrolli uffiċjali 
intensifikati fuq annimali, prodotti u 
operaturi għal perjodu xieraq;

a) it-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali 
intensifikati fuq annimali, prodotti u 
operaturi għal perjodu xieraq, skont in-
natura tar-riskju f’kull każ.
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodu qed jiġi adattat għan-natura tar-riskju possibbli biex jiġu evitati 
interpretazzjonijiet suġġettivi.

Emenda 144

Proposta għal regolament
Artikolu 135 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jordnaw il-ħatt, it-trasferiment għal 
mezz ieħor ta’ trasport, iż-żamma u l-kura
tal-annimali, perjodi ta’ kwarantina, il-
posponiment tal-qtil tal-annimali;

(b) jordnaw il-ħatt, it-trasferiment għal 
mezz ieħor ta’ trasport, iż-żamma 
f’akkomodazzjoni adattata b’kura xierqa 
tal-annimali, perjodi ta’ kwarantina, il-
posponiment tal-qtil tal-annimali;

Ġustifikazzjoni

Il-kliem addizzjonali huwa inkluż fir-Regolament 1/2005 u jiċċara xi tfisser “iż-żamma u l-
kura”.

Emenda 145

Proposta għal regolament
Artikolu 135 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta kontrolli uffiċjali fuq kotba tal-vjaġġ 
previsti fil-punt (i) tal-paragrafu (b) tal-
Artikolu 18(1) jiddeterminaw nuqqas ta’ 
konformità, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jeħtieġu li l-operatur jemenda 
l-arranġamenti għall-vjaġġ twil 
intenzjonat biex tiġi żgurata konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1/2005.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi riflessa d-dispożizzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1/2005 għall-emendar tar-
rekwiżiti tal-vjaġġ f’każijiet ta’ nonkonformità.
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Emenda 146

Proposta għal regolament
Artikolu 139 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 4(3), 15(2), 16, 17, 18(3), 19, 20, 
21, 22, 23(1), 24(1), 25(3), 26(2), 40, 
43(4), 45(3), 46, 49, 51(1), 52(1) u (2), 
56(2), 60(3), 62(2), 69(3), 75(1) u (2), 
97(2), 98(6), 99(2), 101(3), 106(3), 110, 
111, 114(4) u 125(1), it-tielet subparagrafu 
tal-Artikolu 132(1), l-Artikoli 133, 138(1) 
u (2), 143(2), 144(3), 151(3), 153(3) u 
159(3), għandha tingħata għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat, mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 4(3), 15(2), 16, 17, 18(3), 19, 20, 
21, 22, 23(1), 24(1), 25(3), 26(2), 40, 
43(4), 45(3), 46, 49, 51(1), 52(1) u (2), 
56(2), 60(3), 62(2), 69(3), 75(1) u (2), 
97(2), 98(6), 99(2), 101(3), 106(3), 110, 
111, 114(4) u 125(1), it-tielet subparagrafu 
tal-Artikolu 132(1), l-Artikoli 133, 138(1) 
u (2), 143(2), 144(3), 151(3), 153(3) u 
159(3), għandha tingħata għal perjodu ta’ 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport fir-rigward tad-
delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn 
disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ 
ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha 
tiġi estiża taċitament għal perjodi ta’ 
żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal
tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

Emenda 147

Proposta għal regolament
Artikolu 139 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-perjodu li matulu dawn is-
setgħat delegati jiġu eżerċitati, huwa 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja, 
inklużi konsultazzjonijiet ma' esperti. Il-
Kummissjoni, matul il-preparazzjoni tad-
dokumenti ta’ ħidma tal-atti ddelegati, 
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għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja 
u f’waqtha tad-dokumenti l-aktar 
relevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu qed jiġi miżjud biex jiġi żgurat li l-Kummissjoni tkun obbligata li 
tikkonsulta mal-Istati Membri permezz ta’ gruppi ta’ ħidma ta’ esperti qabel il-pubblikazzjoni 
ta’ att iddelegat.

Emenda 148

Proposta għal regolament
Artikolu 141 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-
Annimali, l-Ikel u l-Għalf stabbilit bl-
Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002. Dak il-Kumitat għandu jkun 
kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-
Annimali, l-Ikel u l-Għalf stabbilit bl-
Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002. Dak il-Kumitat għandu jkun 
kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011,  ħlief skont l-Artikolu 23, li 
jesiġi li l-Kummissjoni tkun assistita mill-
Kumitati stabbiliti skont ir-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni 
organika, ir-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012 dwar id-DPO, l-IĠP u t-
TSG tal-prodotti tal-ikel, ir-Regolament 
(KE) Nru 1234/2007 rigward id-DPO u l-
IĠP tal-inbid u r-Regolament (KE) 
Nru 110/2008 dwar l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi ta’ xorb spirituż.

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Artikolu 23.

Emenda 149

Proposta għal regolament
Artikolu 141 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-kumitat ma jagħti ebda opinjoni, 
il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-
abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni, u 
għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 
182/2011. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-Kummissjoni tkun tista’ tirrivedi l-abbozzi tal-atti ta’ implimentazzjoni 
fejn ma tkun ingħatat ebda opinjoni mill-Kumitat, b’kont meħud tal-fehmiet espressi fi ħdan 
il-Kumitat.

Emenda 150

Proposta għal regolament
Artikolu 150 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-Artikoli 14, 15, 16, 21, 22(2), 23, 24 
u 26 jitħassru;

(b) L-Artikoli 14, 15, 16, 21, 23, 24 u 26 
jitħassru;

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 22(2) huwa dispożizzjoni importanti li tipproteġi l-annimali minn dewmien żejjed 
matul it-trasport u l-problemi ta’ benessri assoċjati. Għalhekk m’għandux jitħassar.



PE514.762v02-00 70/70 AD\1008897MT.doc

MT

PROĊEDURA

Titolu Kontrolli u attivitajiet imwettqa biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-liġi 
tal-ikel u tal-għalf u ta’ regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, 
dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti

Referenzi COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD)

Kumitat responsabbli
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI
23.5.2013

Opinjoni mogħtija minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI
23.5.2013

Kumitat(i) assoċjat(i) - data tat-tħabbir 
fis-seduta plenarja

21.11.2013

Rapporteur għal opinjoni
       Data tal-ħatra

Britta Reimers
12.6.2013

Eżami fil-kumitat 17.9.2013 4.11.2013

Data tal-adozzjoni 21.1.2014

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

24
6
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis 
Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, 
Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, 
Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, 
Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit 
Paulsen, Britta Reimers, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, 
Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Christa Klaß, Anthea 
McIntyre, Petri Sarvamaa

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Adam Gierek


