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Emenda 31
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda 
jew iżżid ċerti elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament. L-elementi li għalihom 
tista’ tiġi eżerċitata din is-setgħa 
għandhom jiġu ddefiniti, flimkien mal-
kundizzjonijiet li għalihom għandha tkun 
suġġetta dik id-delega.

(4) Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament 
xieraq tas-sistema stabbilita minn dan ir-
Regolament, is-setgħa li tadotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex din tkun tista’ temenda jew iżżid 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament. Huwa importanti b’mod 
partikolari li l-Kummissjoni tkompli bil-
konsultazzjonijiet meħtieġa matul il-
ħidma preparatorja, inklużi 
konsultazzjonijiet ma’ esperti, kif ukoll l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, ir-reġjuni 
insulari, b’popolazzjoni baxxa jew 
muntanjużi u r-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
sabiex jiġi evitat li r-restrizzjonijiet li tali 
reġjuni jġarrbu jmorri għall-agħar fil-
kriżi kurrenti. Meta tħejji u tfassal atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
li d-dokumenti kollha meħtieġa jintbagħtu 
fil-ħin, b’mod xieraq u simultanjament 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. pt

Emenda 32
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 1, punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) le vin, annexe I, partie XII; imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi mtejjeb u stabbilizzat il-funzjonament tas-suq komuni tal-inbid, inkluż l-għeneb, il-
most u l-inbejjed, modifiki tal-OMĠ m’għandhomx isiru ħlief permezz ta’ att legali bażiku. 

Emenda 33
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 1 - punt ċ)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għandu jinfetaħ għal-laħam taċ-ċanga u tal-
vitella mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni mingħajr l-għajnuna tal-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 323(1), jekk il-
prezz medju tas-suq għal-laħam taċ-ċanga u 
tal-vitella matul perjodu rappreżentattiv fi Stat 
Membru jew f’reġjun ta’ Stat Membru 
rreġistrat fuq il-bażi tal-iskala tal-Unjoni 
għall-klassifika tal-karkassi kif imsemmi fl-
Artikolu 34(1) ikun ta’ inqas minn EUR 1 560 
għal kull tunnellata.

c) għandu jinfetaħ għal-laħam taċ-ċanga u 
tal-vitella mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni adottati mingħajr 
l-implimentazzjoni tal-Artikolu 323(1a),
jekk il-prezz medju tas-suq għal-laħam taċ-
ċanga u tal-vitella matul perjodu 
rappreżentattiv fi Stat Membru jew 
f’reġjun ta’ Stat Membru rreġistrat fuq il-
bażi tal-iskala tal-Unjoni għall-klassifika 
tal-karkassi kif imsemmi fl-Artikolu 34(1) 
ikun ta’ inqas minn EUR 1 560 għal kull 
tunnellata, meta jitqiesu b’mod partikolari 
l-prinċipji tal-koeżjoni territorjali, dwar l-
inċidenzi fuq is-swieq reġjonali, li fil-parti 
l-kbira jiddependu fuq dan it-tip ta’ 
prodott għall-ekonomija tagħhom.

Or. pt

Emenda 34
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 70 a (ġdid) - fis-Sottotaqsima III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70a
Il-metodu għall-kalkolu tal-imposta
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Il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib 
ikkummerċjalizzati skont l-Artikolu 5(h) 
tar-Regolament (CE) Nru 1788/2003 jridu 
jitqiesu għall-kalkolu tal-imposta meta 
dawn jitilqu mill-impriża li tinsab fit-
territorju tal-Istat Membru jew meta dawn 
jintużaw għal finijiet kummerċjali fl-
impriża. Meta l-ħalib jew il-prodotti tal-
ħalib jitilqu mill-impriża biex jinqerdu 
skont miżuri sanitarji adottati mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, il-
kwantitajiet ikkonċernati ma jitqiesux 
bħala kunsinni jew bejgħ dirett. Il-
kwantitajiet tal-ħalib li jitilqu mill-impriża 
biex jiġu ttrattati jew ipproċessati fil-qafas 
ta’ kuntratt ikunu kkunsidrati bħala 
kunsinni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi dan huwa element importanti, l-Artikolu 6 tar-Regolament ta’ implimentazzjoni Nru 595/2004 
jrid jiġi integrat mill-ġdid fl-att bażiku, u ma jistax jiġi indirizzat permezz ta’ att delegat

Emenda 35
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istatus ta’ xerrej għandu jkun suġġett 
għall-approvazzjoni minn qabel mill-Istat 
Membru skont kriterji li għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 80(1)(f).

1. L-istatus ta’ xerrej għandu jkun suġġett 
għall-approvazzjoni minn qabel mill-Istat 
Membru.

2. Mingħajr ħsara għar-regoli aktar stretti 
stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat, 
ix-xerrej irid sabiex ikun approvat:
a) jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu bħala 
kummerċjant fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali;
b) ikollu proprjetà fl-Istat Membru 
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kkonċernat, fejn il-kontijiet tal-ħażna, ir-
reġistri u d-dokumenti l-oħra msemmija 
fl-Artikolu 24(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 595/20041, jistgħu jiġu kkonsultati 
mill-awtorità kompetenti;
c) jintrabtu li jżommu aġġornati l-kontijiet 
tal-ħażna, ir-reġistri u d-dokumenti l-oħra 
msemmija fl-Artikolu 24(2) tar-
Regolament (KE) Nru 595/2004;
d) jintrabtu li jibagħtu lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-inqas darba fis-sena l-istqarrijiet u 
r-rendikonti msemmija fl-Artikolu 8(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 595/2004.
3. Mingħajr ħsara għas-sanzjonijiet 
imsemmija mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-approvazzjoni tiġi rtirata 
jekk il-kundizzjonijiet imħabbra fil-
paragrafu 2, punti a) u b), ma jiġux 
sodisfatti.
____________
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 595/2004 tat-30 ta’ Marzu 2004 li 
jniżżel regoli dettaljati biex japplika r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1788/2003 li jistabbilixxi imposta fis-
settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib
(ĠU L 94, 31.3.2004, p. 22).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi dan huwa element importanti, l-Artikolu 23 tar-Regolament ta’ implimentazzjoni relatat mal-
obbligi tal-produtturi jrid jiġi integrat mill-ġdid fl-att bażiku u ma jistax jiġi indirizzat permezz ta’ att 
delegat
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Emenda 36
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 75 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 75a
L-obbligi tal-produtturi

Il-produttur jiżgura li x-xerrej fejn 
iwassal il-kunsinna jkun approvat. L-
Istati Membri jipprovdu penali fil-każ ta’ 
kunsinni lil xerrej mhux approvat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi dan huwa element importanti, l-Artikolu 24.1 tar-Regolament ta’ implimentazzjoni relatat mal-
obbligi tal-produtturi jrid jiġi integrat mill-ġdid fl-att bażiku u ma jistax jiġi indirizzat permezz ta’ att 
delegat

Emenda 37
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 96

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 96 imħassar
Setgħat iddelegati

1. Sabiex tiġi evitata żieda fil-potenzjal 
tal-produzzjoni, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati,
(a) tistabbilixxi lista ta’ sitwazzjonijiet li 
fihom il-qlugħ tad-dwieli ma jiġġenerax 
drittijiet għat-tħawwil mill-ġdid;
(b) tadotta regoli dwar it-trasferimenti 
tad-drittijiet għat-tħawwil bejn ir-riżervi;
(c) tipprojbixxi l-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
nbid jew prodotti tad-dwieli li jkunu 
maħsubin biss għall-konsum mill-familja 
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ta’ min ikabbar id-dwieli.
2. Sabiex il-produtturi li jkunu involuti 
fil-qlugħ tad-dwieli jiġu ttrattati bl-istess 
mod, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, tadotta regoli sabiex tiżgura 
l-effikaċja tal-qlugħ tad-dwieli f’każijiet 
fejn jingħataw drittijiet għat-tħawwil mill-
ġdid.
3. Sabiex jitħarsu l-fondi tal-Unjoni u l-
identità, il-provenjenza u l-kwalità tal-
inbid tal-Unjoni, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati
(a) tipprovdi għall-istabbiliment ta’ bank 
tad-dejta analitiku ta’ dejta isotopika li se 
jgħin sabiex jiġi identifikat il-frodi u li 
għandu jissejjes fuq kampjuni miġbura 
mill-Istati Membri; u għal regoli dwar il-
banek tad-dejta tal-Istati Membri stess;
(b) tadotta regoli dwar l-entitajiet ta’ 
kontroll u l-għajnuna reċiproka ta’
bejniethom;
(c) tadotta regoli dwar l-użu komuni tas-
sejbiet tal-Istati Membri;
(d) tadotta regoli dwar it-trattament tas-
sanzjonijiet fil-każ ta’ ċirkustanzi 
eċċezzjonali.

Or. de

Emenda 38
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 96, paragrafu 1, punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) tipprojbixxi l-kummerċjalizzazzjoni ta’
nbid jew prodotti tad-dwieli li jkunu 
maħsubin biss għall-konsum mill-familja 
ta’ min ikabbar id-dwieli.

c) tadotta d-dispożizzjonijiet relattivi 
għall-inbid jew prodotti tad-dwieli li jkunu 
maħsubin biss għall-konsum mill-familja 
ta’ min ikabbar id-dwieli.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Hekk kif inhu mfassal, l-Artikolu ma jawtorizzax aktar il-produzzjoni ta’ nbid maħsub għall-
konsum mill-familja ta’ min ikabbar id-dwieli, li attwalment hija awtorizzata mir-regolament 
Komunitarji.

Emenda 39
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri kollha 
meħtieġa marbutin ma’ din is-
Sottotaqsima, fosthom regoli dwar: 

Il-Kummissjoni tadotta dispożizzjonijiet 
ta’ implimentazzjoni marbutin ma’ din is-
Sottotaqsima, li jiġbru l-elementi li ġejjin: 

(a) l-għoti ta’ drittijiet għal tħawwil ġdid, 
inkluż l-obbligi tar-reġistrazzjoni u tal-
komunikazzjoni;

(a) id-dispożizzjonijiet immirati biex jiġu 
evitati l-miżati amministrattivi eċċessivi 
fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta’ din is-
Sottotaqsima;

(b) it-trasferiment tad-drittijiet għat-
tħawwil mill-ġdid, inkluż il-koeffiċjent tat-
tnaqqis;

(b) il-koeżistenza ta’ żoni mħawlin skont 
l-Artikolu 91(2);

(c) ir-reġistri li għandhom jinżammu mill-
Istati Membri u n-notifiki lill-
Kummissjoni, inkluża l-għażla possibbli 
ta’ sistema ta’ riżervi;

(c) l-implimentazzjoni ta’ koeffiċjent ta’ 
tnaqqis skont l-Artikolu 93(5).

(d) l-għoti ta’ drittijiet għat-tħawwil mir-
riżerva;
(e) il-kontrolli li l-Istati Membri 
għandhom iwettqu u r-rappurtar tal-
informazzjoni dwar dawn il-kontrolli lill-
Kummissjoni;
(f) il-komunikazzjoni mill-Istati Membri 
dwar il-ħsieb li japplikaw l-Artikolu 89(5) 
fit-territorju tagħhom.

Or. de
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Emenda 40
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 101 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill għandu jieħu miżuri dwar l-
istabbiliment tal-ammonti tal-għajnuna 
skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat.

2. L-ammonti tal-għajnuna msemmija fil-
paragrafu 1 huma stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 
323(1a), filwaqt li jitqies il-prezz ta’ 
referenza tal-ħalib xkumat f’forma ta’ 
trab stabbilit fl-Artikolu 8(1)(e) ii), u l-
iżvilupp tas-sitwazzjoni tas-suq fir-rigward 
tal-ħalib xkumat f’forma ta’trab. Huwa 
importanti li jitqiesu l-miżuri ta’ appoġġ 
favur il-prodotti agrikoli tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda, dwar il-modifiki proposti 
f’dan ir-Regolament.

Or. pt

Emenda 41
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 108 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 108a (ġdid)
Prodotti eliġibbli

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu l-
għajnuna għall-prodotti eliġibbli li l-lista 
tagħhom tidher fl-Anness I tar-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
657/2008 tal-10 ta’ Lulju 2008 li 
jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi 
applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1234/2007 rigward l-għajnuna 
Komunitarja għall-provvista tal-ħalib u 
ċerti prodotti mill-ħalib lit-tfal tal-iskola 
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f’ċerti stabbilimenti tal-edukazzjoni1. 
Huma liberi li japplikaw kriterji iktar 
restrittivi, fl-osservanza tal-eżiġenzi 
relatati mal-prodotti eliġibbli mħabbra fl-
Anness I tar-Regolament (KE) Nru 
657/2008. 
2. Fid-dipartimenti Franċiżi extra-
Ewropej, il-ħalib biċ-ċikkulata jew 
imħawwar imsemmi fl-Anness I tar-
Regolament (KE) Nru 657/2008 jista’ 
jkun ħalib irrikostitwit.
3. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-
addizzjoni ta’ massimu ta’ 5 milligramma 
ta’ fluworin għal kull kilogramma ta’ 
prodotti li jaqgħu fi ħdan il-Kategorija I. 
4. L-għajnuna ma tingħatax għall-
prodotti li jidhru fl-Anness I tar-
Regolament (KE) Nru 657/2008 ta’ dan 
ir-Regolament ħlief jekk dawn jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolamenti (KE) 
Nru 852/2004 u (KE) Nru 852/2004, u 
b’mod partikolari dawk maħruġa fl-
Anness II, Taqsima I, tar-Regolament 
(KE) Nru 853/2004 fir-rigward tat-tħejjija 
fi stabbiliment approvat u l-immarkar tal-
identifikazzjoni. 
________________
1ĠU L 183, 11.7.2008, p. 17.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi dan huwa element strutturanti tal-għajnuna, il-prodotti eliġibbli għall-għajnuna għall-
provvediment ta’ prodotti tal-ħalib lill-istudenti jridu jidhru fl-att bażiku (meħuda mill-Artikolu 3 u 
mill-Anness I tar-Regolament ta’ implimentazzjoni 657/2008).
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Emenda 42
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 108 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 108b
Kundizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna

1. Il-benefiċjarji tal-għajnuna huma l-
istudenti li regolarment jattendu 
stabbiliment edukattiv li jagħmel parti 
mill-kategoriji li ġejjin: skejjel tat-trabi 
jew stabbilimenti edukattivi oħrajn ta’ 
qabel l-iskola obbligatorja, skejjel 
primarji u skejjel sekondarji, immexxija 
jew rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru. 
Il-benefiċjarji jirċievu l-għajnuna fil-
ġranet tal-iskola biss. L-għadd totali tal-
ġranet tal-iskola, għajr il-vaganzi, 
jintbagħat mill-awtoritajiet responsabbli 
tal-edukazzjoni jew mill-istabbilimenti 
edukattivi lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru, u, kif meħtieġ, lil min jagħmel 
it-talba. 
L-istudenti ma jirċevux l-għajnuna matul 
iż-żjara tagħhom f’kampijiet tal-btala tat-
tfal.
2. L-għajnuna tista’ tintalab minn: 
a) stabbiliment edukattiv;
b) awtorità responsabbli għat-tagħlim, 
għall-prodotti biex jitqassmu lill-istudenti 
tal-istabbiliment tagħha; 
c) il-fornitur tal-prodotti, sakemm din il-
possibilità tkun stipulata mill-Istat 
Membru; 
d) korp li jaġixxi f’isem stabbiliment 
edukattiv wieħed jew aktar jew awtorità 
jew aktar responsabbli għat-tagħlim, u 
kostitwit speċifikament għal dan il-għan, 
sakemm fin il-possibilità tkun stipulata 
mill-Istat Membru. 
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3. Min jitlob l-għajnuna jrid ikun appr-
ovat għal dan il-għan mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru fejn l-
istabbiliment edukattiv jinsab fit-territorju 
tiegħu għall-kunsinna tal-prodotti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi dan huwa element strutturanti tal-għajnuna, il-kundizzjonijiet tal-għoti tal-għajnuna għall-
provvediment ta’ prodotti tal-ħalib lill-istudenti jridu jidhru fl-att bażiku (meħuda mill-Artikoli 2, 5(3), 
6(2) u 7 tar-Regolament (KE) Nru 657/2008).

Emenda 43
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 109 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jitqiesu l-evoluzzjoni fix-xejriet 
tal-konsum tal-prodotti tal-ħalib u l-
innovazzjonijiet u l-iżviluppi fis-suq tal-
prodotti tal-ħalib, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti delegati, 
tistabbilixxi l-prodotti msemmija fl-
Artikolu 108(1).

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi dan huwa element strutturanti tal-għajnuna, il-prodotti eliġibbli għall-għajnuna għall-
provvediment ta’ prodotti tal-ħalib lill-istudenti jridu jidhru fl-att bażiku.
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Emenda 44
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 109 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiżgura li l-benefiċjarji u l-
applikanti xierqa jkunu jikkwalifikaw 
għall-għajnuna msemmija fl-
Artikolu 108(1), il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti delegati, tadotta l-
kundizzjonijiet għall-għoti ta’ għajnuna. 

2. Sabiex tiżgura li l-benefiċjarji u l-
applikanti xierqa jkunu jikkwalifikaw 
għall-għajnuna msemmija fl-
Artikolu 108(1), il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti delegati, tadotta l-
kundizzjonijiet għall-għoti ta’ għajnuna. 

Sabiex tiżgura li l-applikanti jħarsu l-
obbligi tagħhom, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti delegati, tadotta miżuri 
sabiex tevita każijiet ta’ frodi u
irregolaritajiet, fosthom:

Sabiex tiżgura li l-applikanti jħarsu l-
obbligi tagħhom, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti delegati, l-għoti ta’ 
garanzija li tiżgura t-twettiq f’każijiet fejn 
titħallas għajnuna bil-quddiem.

a) is-sospensjoni tad-dritt li wieħed jieħu 
sehem fl-iskema tal-għajnuna;
b) l-għoti ta’ garanzija li tiżgura t-twettiq 
f’każijiet fejn titħallas għajnuna bil-
quddiem, u

c) l-applikazzjoni ta’ penali sabiex tkun 
evitata mġiba qarrieqa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-interessi ta’ ċarezza legali, ikun jaqbel li l-kompetenzi ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni fir-rigward ta’ penali jinġabru f’artikoli orizzontali. Il-prinċipju tal-penali 
għalhekk irid jiġi deċiż permezz ta’ artikolu ad hoc, u sensiela ta’ artikoli orizzontali 
mbagħad tirrifletti dan il-prinċipju.
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Emenda 45
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tiffinanzja ħlas lill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur 
tal-ħops li huma rrikonoxxuti skont l-
Artikolu 209 sabiex jiġu ffinanzjati l-
għanijiet imsemmija f’dak l-Artikolu.

1. L-Unjoni għandha tiffinanzja ħlas lill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur 
tal-ħops li huma rrikonoxxuti skont l-
Artikolu 209, li huwa ppjanat sabiex jiġu 
ffinanzjati l-għanijiet imsemmija f’dak l-
Artikolu u li jammonta, għall-Ġermanja 
għal 2 277 000 euros fis-sena.

2. Il-finanzjament annwali tal-Unjoni 
sabiex jitħallsu l-organizzazzjonijiet tal-
produtturi kif previst fil-paragrafu 1 
għandu jkun, għall-Ġermanja, ta’ 
EUR 2 277 000.

2. L-ammont li jrid jitħallas għal kull 
organizzazzjoni ta’ produtturi huwa 
kkalkolat proporzjonalment għaż-żoni 
mħawlin bil-ħops eliġibbli għal għajnuna 
mill-membri ta’ l-organizzazzjoni 
msemmija. Huma eliġibbli għal 
għajnuna, fil-Ġermanja, iż-żoni li, meta 
ssir l-applikazzjoni, ikollhom densità ta’ 
tħawwil għal kull ettaru ta’ mill-inqas 
1 500 unità f’ringieli doppji jew ta’ mill-
inqas 2 000 unità f’ringieli waħdanin..
3. Qabel ma tagħti l-pagament, l-awtorità 
kompetenti Ġermaniża, għall-
applikazzjonijiet kollha għal għajnuna, 
tagħmel kontrolli amministrattivi dwar iż-
żoni eliġibbli li jkunu parti minn 
applikazzjoni għal għajnuna, b’mod 
partikolari fid-dawl tal-informazzjoni 
mogħtija mis-sistema ta’ ġestjoni u ta’ 
kontroll integrat, skont it-Titolu II, 
Kapitolu 4 tar-Regolament (KE) 
Nru 73/2009.
4. Barra minn hekk isiru kontrolli fuq il-
post għand kull organizzazzjoni ta’ 
produtturi, li jkopru mill-inqas 5 % tal-
għajnuna li trid tingħata. Dawn il-
kontrolli jistgħu jiġu stabbiliti, bil-
kundizzjoni li ma jikkompromettux il-
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finalità tal-kontroll.
5. Fil-każ ta’ pagament mhux dovut, 
japplika b’analoġija l-Artikolu 80 tar-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
1122/2009. 

Or. de

Emenda 46
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżgura li l-għajnuna tiffinanzja l-
għanijiet imsemmija fl-Artikolu 209, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli dwar:

Sabiex tiżgura li l-għajnuna tiffinanzja l-
għanijiet imsemmija fl-Artikolu 209, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġga fir-rigward ta’ dan il-
paragrafu dwar:

a) l-applikazzjonijiet għall-għajnuna, 
inklużi regoli dwar id-dati tal-iskadenza u 
d-dokumenti ta’ akkumpanjament;

(a) il-pagament tal-għajnuniet;

b) id-dritt għall-għajnuna, inklużi regoli 
dwar iż-żoni tal-ħops li huma eliġibbli u l-
kalkolu tal-ammonti li għandhom 
jitħallsu lil kull organizzazzjoni tal-
produtturi;

(b) il-proċedura ta’ applikazzjoni għal 
għajnuna, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar 
it-termini taż-żmien u d-dokumenti li jridu 
jiġu mehmuża;

c) is-sanzjonijiet li għandhom jiġu 
applikati fil-każ ta’ ħlas mhux dovut.

(c) it-twettiq tal-kontrolli.

Or. de
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Emenda 47
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 118

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħat iddelegati Finanzjament tal-pjanijiet ta’ 
rikonoxximent

Sabiex tiżgura l-użu effiċjenti u mmirat 
tal-appoġġ lill-gruppi ta’ produtturi fis-
settur tal-frott u l-ħaxix, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti delegati, tadotta 
regoli dwar:

1. Ir-rati tal-għajnuna msemmija fl-
Artikolu 117(3) jitnaqqsu bin-nofs għall-
parti tal-produzzjoni kkummerċjalizzata li 
taqbeż EUR 1 000 000.

a) il-finanzjament tal-pjanijiet ta’ 
rikonoxximent ta’ grupp ta’ produtturi;

2. L-għajnuna msemmija fl-Artikolu 
117( 1) a) tkun suġġetta, għal kull grupp 
ta’ produtturi, għal limitu ta’ EUR 
100 000 għal kull perjodu annwali.

b) il-limiti u l-limiti massimi tal-għajnuna 
u l-livell ta’ kofinanzjament min-naħa tal-
Unjoni;
c) il-bażi għall-kalkolu tal-għajnuna, 
inkluż il-valur tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata ta’ grupp ta’ 
produtturi;

3. Meta perjodu ta’ implimentazzjoni ma 
jikkorrispondix għal sena kalendarja 
sħiħa, il-limiti msemmija fil-paragrafu 2 
jitnaqqsu proporzjonalment.

d) l-eliġibbiltà tal-gruppi ta’ produtturi; 4. L-għajnuna msemmija fl-Artikolu 
117(1) titħallas:

e) l-attivitajiet ewlenin ta’ grupp ta’ 
produtturi;

a) f’porzjonijiet annwali jew kull sitt xhur 
fit-tmiem ta’ kull wieħed mill-perjodi 
annwali jew perjodi ta’ sitt xhur tal-
implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
rikonoxximent; jew

f) il-kontenut tal-pjanijiet ta’ 
rikonoxximent u t-tressiq u l-
approvazzjoni tagħhom;

b) f’porzjonijiet li jkopru parti minn 
perjodu annwali jekk il-pjan iseħħ matul 
perjodu annwali jew jekk ir-
rikonoxximent ingħata qabel it-tmiem ta’ 
perjodu annwali. 

g) il-kundizzjonijiet li bihom il-gruppi ta’ 
produtturi jistgħu jitolbu biex isir tibdil 
fil-pjanijiet ta’ rikonoxximent;

Għall-kalkolu tal-ammont ta’ porzjonijiet, 
l-Istati Membri jistgħu jibbażaw ruħhom 
fuq il-produzzjoni kkummerċjalizzata li 
tikkorrispondi għal perjodu li huwa 
differenti mill-perjodu li għalih qed 
jitħallas il-porzjon, jekk dan ikun 
iġġustifikat minn raġunijiet ta’ kontroll. 
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Id-differenza bejn dawn il-perjodi hija 
inqas mill-perjodu li għalih qed jitħallas 
il-porzjon. 

h) l-għajnuna għall-investimenti; 5. Ir-rata tal-bidla applikabbli għall-
ammonti msemmija fil-paragrafu 1 u 2 
hija l-aħħar rata ppubblikata mill-Bank 
Ċentrali Ewropew qabel l-ewwel ġurnata 
tal-perjodu li fih jingħataw l-għajnuniet 
ikkonċernati.

i) l-għaqda flimkien ta’ gruppi ta’ 
produtturi u l-kontinwità tal-għajnuna. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament, il-bażi tal-kalkolu tal-għajnuna, il-limitu bażiku u l-limiti massimi tal-għajnuna u l-
grad ta’ kofinanzjament kif ukoll l-ammissibilità tal-gruppi ta’ produtturi jikkostitwixxu l-elementi 
strutturanti tal-għajnuna, u għaldaqstant għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku (hawnhekk, id-
dispożizzjoni tal-Artikolu 188 a). Il-komponenti l-oħrajn li jaqgħu taħt il-ġestjoni diretta tal-gruppi ta’ 
produtturi jaqgħu taħt l-implimentazzjoni diretta tal-liġi, jiġifieri atti ta’ implimentazzjoni.

Emenda 48
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 118 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118a
Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1. Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-
finanzjament tal-għajnuniet imsemmija 
fl-Artikolu 117(1) a) hija stabbilita hekk 
kif ġej: 
a) 75 % fir-reġjuni li jistgħu jibbenefikaw 
mill-għan ta’ “konverġenza”; u
b) 50 % fir-reġjuni l-oħrajn.
Il-kumplament tal-għajnuna titħallas fl-
għamla ta’ pagament fiss mill-Istat 
Membru. L-applikazzjoni għall-għajnuna 
mhux neċessarjament irid ikollha provi 
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relatati mal-użu tal-għajnuna. 
2. Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-
finanzjament tal-għajnuniet imsemmija 
fl-Artikolu 117(1) b), espressa f’sussidju 
f’kapital jew sussidju ekwivalenti 
f’kapital, ma taqbiżx, meta mqabbla mal-
ispejjeż eliġibbli tal-investimenti:
a) 50 % fir-reġjuni li jistgħu jibbenefikaw 
mill-għan ta’ “konverġenza”; u
b) 30 % fir-reġjuni l-oħrajn.
3. L-Istati Membri kkonċernati jintrabtu li 
jieħdu sehem fil-finanzjament tal-ispejjeż 
ta’ investimenti sa limitu ta’ mill-inqas 
5 % tal-ispejjeż eliġibbli.
Il-parteċipazzjoni tal-benefiċjarji tal-
għajnuna fil-finanzjament tal-ispejjeż 
eliġibbli tal-investimenti hija mill-inqas 
ta’:
a) 25 % fir-reġjuni li jistgħu jibbenefikaw 
mill-għan ta’ “konverġenza”;
b) 45 % fir-reġjuni l-oħrajn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament, il-bażi tal-kalkolu tal-għajnuna, il-limitu bażiku u l-limiti massimi tal-għajnuna u l-
grad ta’ kofinanzjament, kif ukoll l-ammissibilità tal-gruppi ta’ produtturi jikkostitwixxu l-elementi 
strutturanti tal-għajnuna, u għaldaqstant għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku (hawnhekk, id-
dispożizzjoni tal-Artikolu 188 b). Il-komponenti l-oħrajn li jaqgħu taħt il-ġestjoni diretta tal-gruppi ta’ 
produtturi jaqgħu taħt l-implimentazzjoni diretta tal-liġi, jiġifieri atti ta’ implimentazzjoni.

Emenda 49
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 118 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118b
Il-valur tal-produzzjoni 

kkummerċjalizzata
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1. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 126c 
japplikaw mutatis mutandis għall-gruppi 
ta’ produtturi.
2. Fil-każ ta’ tnaqqis tal-valur tal-
produzzjoni kkummerċjalizzata għall-
raġunijiet ġġustifikati kif xieraq mill-Istat 
Membru u li ma jaqgħux taħt ir-
responsabilità u lanqas il-kontroll tal-
grupp ta’ produtturi, il-valur tal-
produzzjoni kkummerċjalizzata għandu 
jkun mill-inqas ugwali għal 65 % tal-
valur iddikjarat fl-applikazzjoni jew l-
applikazzjonijiet tal-għajnuna preċedenti, 
ivverifikati mill-Istat Membru, għall-
perjodu annwali l-aktar reċenti u, 
f’nuqqas ta’ dan, tal-valur iddikjarat 
inizjalment fil-pjan approvat ta’ 
rikonoxximent.
3. Il-valur tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata huwa kkalkolat skont 
il-liġi applikabbli matul il-perjodu meta 
tintalab l-għajnuna.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament, il-bażi tal-kalkolu tal-għajnuna, il-limitu bażiku u l-limiti massimi tal-għajnuna u l-
grad ta’ kofinanzjament kif ukoll l-ammissibilità tal-gruppi ta’ produtturi jikkostitwixxu l-elementi 
strutturanti tal-għajnuna, u għaldaqstant għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku (hawnhekk, id-
dispożizzjoni tal-Artikolu 188 c). Il-komponenti l-oħrajn li jaqgħu taħt il-ġestjoni diretta tal-gruppi ta’ 
produtturi jaqgħu taħt implimentazzjoni standard tal-liġi, jiġifieri atti ta’ implimentazzjoni

Emenda 50
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 118 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118c
L-ammissibilità tal-gruppi ta’ produtturi

L-Istati Membri jevalwaw l-ammissibilità 
tal-gruppi ta’ produtturi li jibbenefikaw 
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mill-għajnuna fis-suġġett ta’ dan ir-
Regolament bil-għan li jistabbilixxu li l-
għoti tal-għajnuna huwa ġġustifikat kif 
suppost, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet 
u l-data tal-għoti eventwali anterjuri ta’ 
għajnuna pubblika lill-organizzazzjonijiet 
jew gruppi ta’ produtturi li minnhom ġew 
il-membri tal-gruppi ta’ produtturi 
inkwistjoni, kif ukoll ta’ movimenti 
eventwali ta’ membri bejn 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi u gruppi 
ta’ produtturi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament, il-bażi tal-kalkolu tal-għajnuna, il-limitu bażiku u l-limiti massimi tal-għajnuna u l-
grad ta’ kofinanzjament kif ukoll l-ammissibilità tal-gruppi ta’ produtturi jikkostitwixxu l-elementi 
strutturanti tal-għajnuna, u għaldaqstant għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku (hawnhekk, id-
dispożizzjoni tal-Artikolu 188 d). Il-komponenti l-oħrajn li jaqgħu taħt il-ġestjoni diretta tal-gruppi ta’ 
produtturi jaqgħu taħt implimentazzjoni standard tal-liġi, jiġifieri atti ta’ implimentazzjoni.

Emenda 51
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 119 - punti d - e - f - g - h(ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-attivitajiet prinċipali ta’ grupp ta’ 
produtturi;
e) il-kontenut, il-preżentazzjoni u l-
approvazzjoni tal-pjanijiet ta’ 
rikonoxximent; 
f) il-kundizzjonijiet li fihom il-gruppi ta’ 
produtturi jistgħu jitolbu modifiki tal-
pjanijiet ta’ rikonoxximent;
g) l-għajnuniet għall-investimenti; 
h) l-għaqdiet ta’ gruppi ta’ produtturi u l-
manteniment tal-għajnuna. 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament, il-bażi tal-kalkolu tal-għajnuna, il-limitu bażiku u l-limiti massimi tal-għajnuna u l-
grad ta’ kofinanzjament kif ukoll l-ammissibilità tal-gruppi ta’ produtturi jikkostitwixxu l-elementi 
strutturanti tal-għajnuna, u għaldaqstant għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku. Il-komponenti l-oħrajn 
(hawnhekk, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 188 a) sa i)) li jaqgħu taħt il-ġestjoni diretta tal-gruppi ta’ 
produtturi jaqgħu taħt implimentazzjoni standard tal-liġi, jiġifieri atti ta’ implimentazzjoni.

Emenda 52
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 126

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħat iddelegati Il-finanzjament ta’ fondi operattivi
Sabiex tiżgura li jingħata appoġġ 
effiċjenti, immirat u sostenibbli lill-
organizazzjonijiet tal-produtturi fis-settur 
tal-frott u l-ħaxix, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati, tadotta regoli 
dwar;

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-fond 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 120(1) 
huma ddefiniti mill-organizzazzjoni ta’ 
produtturi.

a) il-fondi operattivi u l-programmi 
operattivi, fosthom regoli dwar;

Il-produtturi kollha għandhom il-
possibilità li jibbenefikaw mill-fond 
operazzjonali u jipparteċipaw b’mod 
demokratiku fid-deċizjonijiet dwar l-użu 
tar-riżorsi tal-organizzazzjoni ta’ 
produtturi u l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji fil-fond operazzjonali.

i) il-finanzjament u l-użu tal-fondi 
operattivi;
ii) il-kontenut, l-approvazzjoni u l-bidla 
tal-programmi operattivi;
iii) l-eliġibbiltà tal-miżuri, tal-azzjonijiet 
jew tan-nefqa skont programm operattiv u 
r-regoli nazzjonali kumplimentari f’dan 
ir-rigward;
iv) ir-relazzjoni bejn il-programmi 
operattivi u l-programmi għall-iżvilupp 
rurali;
v) il-programmi operattivi parzjali;
vi) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
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programmi operattivi;
b) il-qafas nazzjonali u l-istrateġija 
nazzjonali għall-programmi operattivi, 
fosthom regoli dwar:
i l-istruttura u l-kontenut ta’ qafas 
nazzjonali u ta’ strateġija nazzjonali;
ii) il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-
komunikazzjonijiet f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-qafas nazzjonali u mal-
istrateġiji nazzjonali;
c) l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni, 
fosthom regoli dwar:
i) il-bażi għall-kalkoku tal-għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni, b’mod partikulari 
l-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata 
ta’ organizzazzjoni tal-produtturi;
ii) il-perjodi ta’ referenza applikabbli 
għall-kalkolu tal-għajnuna;
iii) it-tnaqqis tad-drittijiet għall-għajnuna 
finanzjarja f’każ ta’ applikazzjonijiet 
għall-għajnuna li jintbagħtu tard;
iv) l-għoti ta’ garanziji u t-telf tagħhom 
fil-każ ta’ ħlasijiet bil-quddiem;
d) il-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ ġestjoni 
tal-kriżijiet, fosthom regoli dwar:
i) l-għażla tal-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ 
ġestjoni tal-kriżijiet;
ii) id-definizzjoni tal-irtirar mis-suq;
iii) id-destinazzjonijiet tal-prodotti rtirati;
iv) l-appoġġ massimu għall-irtirar mis-
suq;
v) in-notifiki minn qabel fil-każ tal-irtirar 
mis-suq;
vi) il-kalkolu tal-volum tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata fil-każ tal-irtirar; 
vii) il-wiri tal-emblema Ewropea fuq il-
pakketti tal-prodotti li jkunu se jitqassmu 
b’xejn;
viii) il-kundizzjonijiet għal min jirċievi l-
prodotti rtirati;
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ix) id-definizzjonijiet tal-ħsad bikri u ta’ 
meta ma jsirx ħsad;
x) il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni 
tal-ħsad bikri u ta’ meta ma jsirx ħsad;
xi) l-għanijiet tal-assigurazzjoni tal-ħsad;
xii) id-definizzjoni ta’ kundizzjonijiet 
ħżiena tat-temp;
xiii) il-kundizzjonijiet għall-appoġġ għall-
ispiża amministrattiva biex jiġu stabbiliti 
fondi mutwi;
e) l-għajnuna finanzjarja nazzjonali, 
fosthom regoli dwar:
i) il-livell ta’ organizzazzjoni tal-
produtturi;
ii) il-bidliet tal-programmi operattivi;
iii) it-tnaqqis tad-drittijiet għall-għajnuna 
finanzjarja f’każ ta’ applikazzjonijiet 
għall-għajnuna finanzjarja li jintbagħtu 
tard;
iv) l-għoti ta’ garanziji u r-rilaxx u t-telf 
tagħhom fil-każ ta’ ħlasijiet bil-quddiem;
v) il-proporzjon massimu ta’ ħlas lura 
mill-Unjoni għall-għajnuna finanzjarja 
nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.
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Emenda 53
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 126 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 126a
Ammissibilità tal-miżuri, l-azzjonijiet jew 
l-ispejjeż skont programm operazzjonali

1. L-Istati Membri jistabbilixxu fl-
istrateġija nazzjonali persentaġġi massimi 
tal-fondi li jistgħu jintefqu għal kull 
miżura individwali u/jew tip ta’ azzjoni 
u/jew nefqa sabiex ikun garantit bilanċ 
xieraq bejn il-miżuri differenti.
2. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
dispożizzjonijiet li jikkumplimentaw dawk 
tar-Regolament (KE) Nru 1182/2007 u ta’ 
dan ir-Regolament dwar l-eliġġibilità tal-
miżuri, l-azzjonijiet jew l-ispejjeż fil-qafas 
ta’ programmi operattivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament, il-bażi tal-kalkolu tal-għajnuna, il-limitu bażiku u l-limiti massimi tal-għajnuna u l-
grad ta’ kofinanzjament kif ukoll l-ammissibilità ta’ fondi operattivi u programmi operattivi
jikkostitwixxu elementi strutturanti tal-għajnuna, u għaldaqstant għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku 
(hawnhekk, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 126 a-iii). Il-komponenti l-oħrajn li jaqgħu taħt il-ġestjoni 
diretta tal-gruppi ta’ produtturi jaqgħu taħt implimentazzjoni standard tal-liġi, jiġifieri atti ta’ 
implimentazzjoni.

Emenda 54
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 126 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 126b
Il-valur tal-produzzjoni 
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kkummerċjalizzata ta’ organizzazzjoni ta’ 
produtturi

1. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, il-
valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata 
ta’ organizzazzjoni ta’ produtturi huwa 
kkalkulat fuq il-bażi tal-produzzjoni tal-
membri tal-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi li l-organizzazzjoni ta’ 
produtturi hija rrikonoxxuta għaliha.
2. Il-valur tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata jinkludi l-produzzjoni 
tal-membri li jissieħbu jew jitilqu mill-
organizzazzjoni ta’ produtturi. L-Istati 
Membri jiddeterminaw il-kundizzjonijiet 
meħtieġa biex jiġi evitat ikkalkular 
doppju. 
3. Il-valur tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata ma jinkludix il-valur 
tal-frott u l-ħaxix ipproċessati jew ta’ kull 
prodott ieħor li mhuwiex prodott tas-settur 
tal-frott u l-ħaxix.
Sadanittant, il-valur tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata tal-frott u l-ħaxix
maħsuba għall-ipproċessar, li ġew 
ipproċessati f’wieħed mill-frott jew ħaxix
ipproċessati msemmija fil-Parti X tal-
Anness I jew fi kwalunkwe prodott 
agrikolu ieħor imsemmi f’dan l-Artikolu u 
deskritt aktar preċiżament fl-Anness Via, 
minn organizzazzjoni ta’ produtturi, 
assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew produtturi jew kooperattivi 
li huma membri  fihom, jew permezz ta’ 
impriżi sussidjarji, kif indikat fil-
paragrafu 7 ta’ dan l-Artikolu, minnhom 
stess jew permezz ta’ esternalizzazzjoni, 
huwa kkalkulat billi mal-valur fatturat ta’ 
dawn il-prodotti pproċessati tiġi applikata 
rata fissa espressa f’forma ta’ persentaġġ.
Ir-rata fissa hija ugwali:
a) għal 53 % għall-meraq tal-frott;
b) għal 73 % għall-meraq ikkonċentrat;
c) għal 77 % għall-ikkonċentrat tat-
tadam;



AM\871548MT.doc 27/78 PE467.307v01-00

MT

d) għal 62 % għall-frott u l-ħaxix iffriżati;
e) għal 48 % għall-frott u l-ħaxix
ikkonservati;
f) għal 70 % għall-faqqiegħ ikkonservat 
tat-tip Agaricus;
g) għal 81 % għall-frott ikkonservat 
proviżorjament f’ilma mmellaħ;
h) għal 81 % għall-frott niexef;
i) għal 27 % għall-frott u l-ħaxix
ipproċessati l-oħrajn;
j) għal 12 % għall-ħwawar aromatiċi 
pproċessati;
k) għal 41 % għat-trab tal-paprika. 
4. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi biex 
jinkludu prodotti sekondarji fil-valur tal-
produzzjoni kkummerċjalizzata.
5. Il-valur tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata jinkludi l-valur tal-
prodotti rtirati mis-suq mormija, skont l-
Artikolu 10(4) a) u b) tar-Regolament 
(KE) Nru 1182/2007 ivvalutat bil-prezz 
medju tal-prodotti kkummerċjalizzati mill-
organizzazzjoni ta’ produtturi matul is-
sena preċedenti. 
6. Hija biss il-produzzjoni tal-membri tal-
organizzazzjoni ta’ produtturi 
kkumerċjalizzata mill-organizzazzjoni ta’ 
produtturi nnifisha li titqies fil-valur tal-
produzzjoni kkummerċjalizzata. Il-
produzzjoni tal-membri tal-
organizzazzjoni ta’ produtturi 
kkummerċjalizzata minn organizzazzjoni 
ta’ produtti oħra mfassla mill-
organizzazzjoni tagħhom stess, skont l-
Artikolu 213(2) b) u c), titqies fil-valur 
tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tat-
tieni organizzazzjoni ta’ produtturi.
7. Il-produzzjoni kkummerċjalizzata ta’ 
frott u ħaxix trid tiġi fatturata fl-istadju 
tal-“ħruġ mill-organizzazzjoni ta’ 
produtturi”, jekk meħtieġ, bħala prodott 
kif imsemmi fil-Parti IX tal-Anness I, 
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imħejji u ppakkjat, qabel:
a) il-VAT;
b) l-ispejjeż tat-trasport intern fil-każ ta’ 
distanza sinifikanti bejn il-punti 
ċentralizzati ta’ ġbir jew ta’ preparazzjoni 
u l-punt ta’ distribuzzjoni tal-
organizzazzjoni ta’ produtturi.
Għall-finijiet tal-punt b) tal-ewwel 
subparagrafu, l-Istati Membri 
jistabbilixxu t-tnaqqis li jridu japplikaw 
għall-valut fatturat tal-prodotti fl-istadji 
differenti tal-kunsinna u tat-trasport.
8. Il-valur tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata tista’ wkoll tiġi 
kkalkulata fl-istadju tal-ħruġ mill-impriża 
sussidjarja, fuq l-istess bażi bħal dik 
stipulata fil-paragrafu 6, bil-kundizzjoni li 
mill-inqas 90 % tal-kapital tal-impriża 
sussidjarja jkun miżmum:
a) mill-organizzazzjoni ta’ produtturi jew 
l-assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, jew
b) suġġetta għall-approvazzjoni tal-Istat 
Membru, mill-kooperattivi li huma 
membri tal-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew tal-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjoijiet ta’ produtturi, jekk dan 
jikkontribwixxi għat-twettiq tal-għanijiet 
enumerati fl-Artikolu 3(1) b) u c) tar-
Regolament (KE) Nru 1182/2007.
9. Jekk il-produzzjoni ġġarrab tnaqqis 
minħabba fenomeni klimatiċi, mard tal-
annimali jew veġetali jew infestazzjonijiet 
minn parassiti, kull kumpens riċevut mill-
assigurazzjoni għal dawn ir-raġunijiet 
skont il-miżuri ta’ assigurazzjoni tal-ħsad 
stipulati fil-Kapitolu III, Taqsima 6, jew 
miżuri ekwivalenti amministrati mill-
organizzazzjoni ta’ produtturi, jista’ jiġi 
inkluż fil-valur tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament, il-bażi tal-kalkolu tal-għajnuna, il-limitu bażiku u l-limiti massimi tal-għajnuna u l-
grad ta’ kofinanzjament kif ukoll l-ammissibilità ta’ fondi operattivi u programmi operattivi
jikkostitwixxu elementi strutturanti tal-għajnuna, u għaldaqstant għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku 
(hawnhekk, id-dispożizzjoni tal-Artikolu 126 c-i). Il-komponenti l-oħrajn li jaqgħu taħt il-ġestjoni 
diretta tal-gruppi ta’ produtturi jaqgħu taħt implimentazzjoni standard tal-liġi, jiġifieri atti ta’ 
implimentazzjoni.

Emenda 55
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 126 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 126c
Għajnuna massima għal prodotti rtirati 

mis-suq
1. L-appoġġ għall-prodotti rtirati mis-suq, 
li jinkludi l-parteċipazzjoni tal-Unjoni u l-
parteċipazzjoni tal-organizzazzjoni ta’ 
produtturi, ma jaqbiżx l-ammont stabbilit 
fl-Anness X għal kull wieħed mill-prodotti 
msemmija fl-Anness imsemmi. Għall-
prodotti l-oħra, l-Istati Membri 
jistabbilixxu l-ammonti massimi ta’ 
appoġġ.
2. Il-prodotti rtirati mis-suq ma jaqbżux 
aktar minn 5 % tal-volum tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata ta’ kull prodott 
magħruf minn kull organizzazzjoni ta’ 
produtturi magħrufa. Madankollu, dan il-
persentaġġ ma jqisx il-kwantitajiet li 
nħarġu b’mezzi indikati fl-Artikolu 10(4) 
a) u b) tar-Regolament (KE) Nru 
1182/2007 jew b’mezz ieħor approvat mill-
Istati Membri.
Il-volum tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata jikkorrispondi għall-
volum medju tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata matul it-tliet snin li 
għaddew. Jekk din l-informazzjoni mhix 
disponibbli, jintuża l-volum tal-
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produzzjoni kkummerċjalizzata li għaliha 
l-organizzazzjoni ta’ produtturi ġiet 
rikonoxxuta.
Il-persentaġġi msemmija fl-ewwel 
subparagrafu huma l-medji annwali fuq 
perjodu ta’ tliet snin. Hemm previst 
marġni ta’ qbiż annwali tal-kwota ta’ 5 
punti ta’ persentaġġ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament, il-bażi tal-kalkolu tal-għajnuna, il-limitu bażiku u l-limiti massimi tal-għajnuna u l-
grad ta’ kofinanzjament kif ukoll l-ammissibilità ta’ fondi operattivi u programmi operattivi
jikkostitwixxu elementi strutturanti tal-għajnuna, u għaldaqstant għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku 
(hawnhekk, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 126 d-iv) . Il-komponenti l-oħrajn li jaqgħu taħt il-ġestjoni 
diretta tal-gruppi ta’ produtturi jaqgħu taħt implimentazzjoni standard tal-liġi, jiġifieri atti ta’ 
implimentazzjoni.

Emenda 56
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 127

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri kollha 
meħtieġa marbutin ma’ din is-Sottotaqsima 
dwar: 

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri kollha 
meħtieġa marbutin ma’ din is-Sottotaqsima 
dwar: 

a) il-ġestjoni tal-fondi operattivi u l-
komunikazzjonijiet f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-ammonti stmati tal-fondi 
operattivi;

a) il-ġestjoni tal-fondi operattivi u l-
komunikazzjonijiet f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-ammonti stmati tal-fondi 
operattivi, ir-rapporti bejn il-programmi 
operattivi u l-programmi tal-iżvilupp 
rurali, il-programmi operattivi parzjali;

b) it-tressiq tal-programmi operattivi, 
inklużi l-limiti taż-żmien u d-dokumenti ta’ 
akkumpanjament meħtieġa; 

b) it-tressiq tal-programmi operattivi, 
inklużi l-limiti taż-żmien u d-dokumenti ta’ 
akkumpanjament meħtieġa; 

b a) il-qafas nazzjonali u l-istrateġija 
nazzjonali għall-programmi operattivi, 
inklużi r-regolamenti fir-rigwar ta’: 
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i) l-istruttura u l-kontenut ta’ qafas 
nazzjonali u ta’ strateġija nazzjonali; 
ii) il-kontroll, l-evalwazzjoni u l-
komunikazzjoni fir-rigward tal-qafas 
nazzjonali u l-istrateġiji nazzjonali;

c) il-format tal-programmi operattivi; c) il-format tal-programmi operattivi;

d) il-ġestjoni tal-monitoraġġ u tal-
evalwazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali u tal-
programmi operattivi skont l-
Artikolu 126(a)(vi);

d) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
istrateġiji nazzjonali u tal-programmi 
operattivi;

d a) l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni, 
inklużi r-regolamenti dwar: 
i) il-perjodi ta’ referenza applikabbli 
għall-kalkolu tal-għajnuna;
ii) it-tnaqqis tad-drittijiet għall-għajnuna 
finanzjarja fil-każ ta’ sottomissjoni tard 
tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna;
iii) il-kostituzzjoni u l-akkwist ta’ 
garanziji fil-każ ta’ ħlas bil-quddiem;

e) il-komunikazzjonijiet mill-Istati Membri 
lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u lill-
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi dwar l-ammonti tal-għajnuna 
approvata; 

e) il-komunikazzjonijiet mill-Istati Membri 
lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u lill-
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi dwar l-ammonti tal-għajnuna 
approvata; 

f) l-applikazzjonijiet għall-għajnuna u l-
ħlasijiet tal-għajnuna, inklużi l-ħlasijiet bil-
quddiem u l-ħlasijiet parzjali tal-għajnuna;

f) l-applikazzjonijiet għall-għajnuna u l-
ħlasijiet tal-għajnuna, inklużi l-ħlasijiet bil-
quddiem u l-ħlasijiet parzjali tal-għajnuna;

f a) il-miżuri ta’ prevenzjoni u tal-ġestjoni 
ta’ kriżi, inklużi r-regolamenti dwar:
i) l-għażla tal-miżuri ta’ prevenzjoni u tal-
ġestjoni ta’ kriżi; 
ii) id-definizzjoni ta’ rtirar mis-suq;
iii) id-destinazzjonijiet tal-prodotti rtirati;
iv) in-notifiki prelminari fil-każ ta’ 
prodotti rtirati mis-suq;
v) il-kalkolu tal-volum ta’ produzzjoni 
kkummerċjaliżżata fil-każ ta’ prodotti 
rtirati;
vi) il-preżenza tal-emblema Ewropea fuq 
l-imballaġġ tal-prodotti ddestinati għal 
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distribuzzjoni bla ħlas;
vii) il-kundizzjonijiet applikabbli għad-
destinatarji tal-prodotti rtirati;
viii) id-definizzjoni ta’ ħsad bikri u ta’ 
nuqqas ta’ ħsad;

g) is-self biex jiġu ffinanzjati miżuri ta’ 
prevenzjoni u ta’ ġestjoni tal-kriżijiet;

g) is-self biex jiġu ffinanzjati miżuri ta’ 
prevenzjoni u ta’ ġestjoni tal-kriżijiet;

h) il-ħarsien tal-istandards tal-
kummerċjalizzazzjoni fil-każ tal-irtirar;

h) il-ħarsien tal-istandards tal-
kummerċjalizzazzjoni fil-każ tal-irtirar;

i) l-ispejjeż tat-trasport, tal-għażla u tal-
ippakkjar fil-każ tat-tqassim b’xejn;

i) l-ispejjeż tat-trasport, tal-għażla u tal-
ippakkjar fil-każ tat-tqassim b’xejn;

j) il-miżuri ta’ promozzjoni, ta’ 
komunikazzjoni u tat-taħriġ fil-każ tal-
prevenzjoni u tal-ġestjoni tal-kriżijiet;

j) il-miżuri ta’ promozzjoni, ta’ 
komunikazzjoni u tat-taħriġ fil-każ tal-
prevenzjoni u tal-ġestjoni tal-kriżijiet;

j a) il-kundizzjonijiet applikabbli għall-
implimentazzjoni tal-ħsad bikri u tan-
nuqqas ta’ ħsad; 
j b) l-għanijiet tal-assigurazzjoni tal-ħsad;
j c) id-definizzjoni tal-idea ta’ fenomenu 
klimatiku sfavorevoli;
j d) il-kundizzjonijiet applikabbli għall-
parteċipazzjoni  fl-ispejjeż amministrattivi 
marbuta mal-kostituzzjoni ta’ fondi 
mutwi;

k) il-ġestjoni tal-miżuri għall-
assigurazzjoni tal-ħsad;

k) il-ġestjoni tal-miżuri għall-
assigurazzjoni tal-ħsad;

k a) l-għajnuna finanzjarja nazzjonali, 
inklużi r-regolamenti dwar:
i) il-grad ta’ organizzazzjoni tal-
produtturi;
ii) il-modifika ta’ programmi operattivi;
iii) it-tnaqqis tad-drittijiet għall-għajnuna 
finanzjarja fil-każ ta’ sottomissjoni tard 
tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna 
finanzjarja;
iv) il-kostituzzjoni, ir-rilaxx u l-akkwist ta’ 
garanziji fil-każ ta’ ħlas bil-quddiem;
v) il-parti massima ta’ rimbors mill-
Unjoni tal-għajnuna finanzjarja 
nazzjonali.
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l) id-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna 
mill-Istat għall-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ 
ġestjoni tal-kriżijiet;

l) id-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna 
mill-Istat għall-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ 
ġestjoni tal-kriżijiet;

m) l-awtorizzazzjoni sabiex titħallas l-
għajnuna finanzjarja nazzjonali;

m) l-awtorizzazzjoni sabiex titħallas l-
għajnuna finanzjarja nazzjonali;

n) l-applikazzjoni għall-għajnuna 
finanzjarja nazzjonali u l-ħlas tagħha;

n) l-applikazzjoni għall-għajnuna 
finanzjarja nazzjonali u l-ħlas tagħha;

o) il-ħlas lura tal-għajnuna finanzjarja 
nazzjonali.

o) il-ħlas lura tal-għajnuna finanzjarja 
nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament, il-bażi tal-kalkolu tal-għajnuna, il-limitu bażiku u l-limiti massimi tal-għajnuna u l-
grad ta’ kofinanzjament kif ukoll l-ammissibilità ta’ fondi operattivi u programmi operattivi 
jikkostitwixxu elementi strutturanti tal-għajnuna, u għaldaqstant għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku 
(hawnhekk, id-dispożizzjoni tal-Artikolu 126 d-iv) . Il-komponenti l-oħrajn li jaqgħu taħt il-ġestjoni 
diretta tal-gruppi ta’ produtturi jaqgħu taħt implimentazzjoni standard tal-liġi, jiġifieri atti ta’ 
implimentazzjoni.

Emenda 57
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 128 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għall-provvista ta’ prodotti tas-setturi 
tal-frott u l-ħaxix, tal-frott u l-ħaxix 
ipproċessati u tal-banana lit-tfal fi 
stabbilimenti edukattivi, inklużi fl-iskejjel 
tat-trabi, fi stabbilimenti oħrajn ta’ qabel l-
iskola obbligatorja, fl-iskejjel primarji u 
f’dawk sekondarji; u

a) għall-provvista ta’ prodotti tas-setturi 
tal-frott u l-ħaxix, tal-frott u l-ħaxix 
ipproċessati u tal-banana lit-tfal fi 
stabbilimenti edukattivi mmexxija jew 
rikonoxxuti mill-Istat Membru, inklużi fl-
iskejjel tat-trabi, fi stabbilimenti oħrajn ta’ 
qabel l-iskola obbligatorja, fl-iskejjel 
primarji u f’dawk sekondarji; u

Or. de
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Emenda 58
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 128 - paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Huma u jfasslu l-istrateġiji tagħhom, l-
Istati Membri għandhom ifasslu lista ta’ 
prodotti tas-setturi tal-frott u l-ħaxix, tal-
frott u l-ħaxix ipproċessati u tal-banana li 
jkunu eliġibbli skont l-iskemi rispettivi 
tagħhom. Din il-lista, madankollu, 
m’għandhiex tinkludi prodotti esklużi 
b’miżura adottata mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 129. L-Istati Membri għandhom 
jagħżlu l-prodotti tagħhom fuq il-bażi ta’ 
kriterji oġġettivi li jistgħu jinkludu l-
istaġun, id-disponibbiltà tal-prodotti jew it-
tħassib ambjentali. F’dan ir-rigward, l-
Istati Membri jistgħu jagħtu preferenza lil 
prodotti li jkunu ġejjin mill-Unjoni.

3. Huma u jfasslu l-istrateġiji tagħhom, l-
Istati Membri għandhom ifasslu lista ta’ 
prodotti tas-setturi tal-frott u l-ħaxix, tal-
frott u l-ħaxix ipproċessati u tal-banana li 
jkunu eliġibbli skont l-iskemi rispettivi 
tagħhom. Din il-lista, madankollu, 
m’għandhiex tinkludi prodotti esklużi 
b’miżura adottata mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 129. F’każijiet iġġustifikati kif 
xieraq, din l-istrateġija tista’ madankollu 
tistipula li dawn il-prodotti jkunu eliġibbli 
għal għajnuna meta jiġu miżjuda biss bi 
kwantitajiet limitati tas-sustanzi 
enumerati fl-Anness I.

L-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet 
tas-saħħa kompetenti tagħhom japprovaw 
il-lista tal-prodotti li jibbenefikaw minn 
għajnuna skont il-programm. 
L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
prodotti tagħhom fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi li jistgħu jinkludu l-istaġun, id-
disponibbiltà tal-prodotti jew it-tħassib 
ambjentali. F’dan ir-rigward, l-Istati 
Membri jistgħu jagħtu preferenza lil 
prodotti li jkunu ġejjin mill-Unjoni.

Or. de
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Emenda 59
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 128 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-istrateġija tal-Istati Membri 
tippreċiża:
- il-grupp fil-mira tal-programm,
– il-valur miżjud tal-programm, b’mod 
partikolari fil-każ fejn il-frott jittiekel 
b’mod eċċezzjonali ma’ ikliet oħrajn,
– il-miżuri ta’ kontroll,
- il-miżuri konnessi (pereż, tfassil ta’ siti 
tal-internet, żjarat lil impriżi tal-
produzzjoni),
- il-livell ġeografiku jew amministrattiv li 
fih jitmexxa l-programm. 

Or. de

Emenda 60
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 128 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 128a
Spejjeż eliġibbli

1. L-ispejjeż li ġejjin huma eliġibbli għal 
għajnuna Komunitarja: 
a) Spejjeż tal-frott u l-ħaxix, il-frott u l-
ħaxix ipproċessat kif ukoll prodotti tal-
banana li ġejjin mill-programm “Frott fl-
Iskejjel” ikkunsinnati lill-istabbilimenti 
edukattivi;
b) L-ispejjeż annessi, jiġifieri l-ispejjeż li 
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għandhom rapport dirett mal-
implimentazzjoni tal-programm “Frott fl-
Iskejjel”, jiġifieri exklussivament:
i) l-ispejjeż tal-akkwist, tal-post u tal-kiri 
għat-tagħmir, jekk huma stipulati fl-
istrateġija; 
ii) l-ispejjeż tal-verifiki u l-
evalwazzjonijiet stipulati f’rapport dirett 
mal-programm; 
iii) l-ispiża tal-azzjonijiet ta’ 
komunikazzjoni, inkluż l-ispiża tal-poster 
“Programm Ewropew: Frott fl-Iskejjel”
Meta l-ispejjeż tat-trasport u tad-
distribuzzjoni tal-prodotti koperti minn 
programm favur il-konsum ta’ frott fl-
iskejjel huma fatturati separatament, 
dawn l-ispejjeż ma jaqbżux 3 % tal-
ispejjeż relatati mal-prodotti. Meta l-
prodotti huma forniti bla ħlas lill-
istabbilimenti edukattivi, l-Istati Membri 
jistgħu jaċċettaw fatturi għat-trasport u d-
distribuzzjoni, b’riserva ta’ limitu stabbilit 
fl-istrateġija tal-Istat Membru. 
L-ispejjeż ta’ komunikazzjoni msemmija 
fl-ewwel subparagrafu, punt (b) iii), ma 
jistgħux jiġu ffinanzjati minn sistemi ta’ 
għajnuna Komunitarji oħrajn. 
2. L-ammont totali tal-ispejjeż imsemmija 
fis-subparagrafu wieħed tal-ewwel 
paragrafu, punti b) i) u iii) jirrappreżenta 
ammont fiss u huwa suġġett għal limitu li 
ma jaqbiżx 5 % tal-pakkett tal-għajnuna 
Komunitarja riservata għall-Istat 
Membru. Matul is-sena li matulha jsir l-
eżerċizzju ta’ evalwazzjoni, l-ammont 
totali tal-ispejjeż imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, punti b) i) 
u iii) ma jaqbiżx 10 % tal-pakkett tal-
għajnuna Komunitarja riservat għall-Istat 
Membru għas-sena tal-evalwazzjoni.

Or. de
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Emenda 61
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 128 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 128b
Kundizzjonijiet ġenerali għall-għoti ta’ 

għajnuna
1. L-Istati Membri jiżguraw li l-għajnuna 
stipulata fil-qafas tal-istrateġija tagħhom 
titqassam lil dawk li jitolbu l-għajnuna 
meta dawn ikunu ssottomettew 
applikazzjoni għal għajnuna valida lill-
awtoritajiet kompetenti tagħhom.
Applikazzjoni għal għajnuna tkun valida 
biss jekk tiġi sottomessa minn applikant li 
ġie approvat għal dan mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membri li fih jinsab l-
istabbiliment edukattiv fejn huma forniti 
l-prodotti.  
2.L-Istati Membri jistgħu japprovaw lill-
applikanti li ġejjin: 
a) l-istabbilimenti edukattivi; 
b) l-awtoritajiet edukattivi fir-rigward ta’ 
prodotti mqassma lit-tfal fis-settur 
tagħhom; 
c) il-fornituri u/jew id-distributuri tal-
prodotti; 
d) l-organizzazzjonijiet li jaġixxu f’isem 
ta’ stabbiliment edukattiv jew awtorità 
edukattiva waħda jew aktar u stabbiliti 
speċifikament għal dan il-għan; 
e) kull korp pubbliku jew privat ieħor 
approvat biex imexxi: 
i) id-distribuzzjoni ta’ frott u ħaxix, frott u 
ħaxix ipproċessat u banana u prodotti 
sekondarji tagħha lill-istabbilimenti 
edukattivi fil-qafas ta’ programm favur il-
konsum ta’ frott fl-iskejjel li twaqqaf 
skont dan ir-Regolament jew huwa 
allinjat miegħu; 
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ii) l-evalwazzjoni u/jew il-komunikazzjoni. 

Or. de

Emenda 62
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 128 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 128c
Kundizzjonijiet ġenerali ta’ approvazzjoni 

tal-applikanti għal għajnuna
1. L-approvazzjoni hija suġġetta għall-
impenji li ġejjin magħmula bil-miktub 
mill-applikant fir-rigward tal-awtorità 
kompetenti: 
a) il-prodotti finanzjati jintużaw skont 
programm favur il-konsum ta’ frott fl-
iskejjel imwaqqaf skont dan ir-
Regolament jew allinjat fuqu għall-
konsum tagħhom mit-tfal tal-istabbiliment 
edukattiv tiegħu jew l-istabbilimenti li 
għalihom qed jitlob l-għajnuna;
b) tiġi mħallsa lura kull għajnuna mhux 
dovuta għall-kwantitajiet ikkonċernati, 
jekk ġie ddikjarat li dawn il-prodotti ma 
tqassmux lill-gruppi fil-mira previsti jew li 
l-għajnuniet tħallsu għal prodotti li 
mhumiex eliġibbli skont dan ir-
Regolament; 
c) fil-każ ta’ frodi jew ta’ traskuraġni 
serja, jitħallas ammont ugwali għad-
differenza bejn l-ammont imħallas 
inizjalment u l-ammont li għandu dritt 
għalih l-applikant; 
d) id-dokumentazzjoni ta’ appoġġ ikunu 
għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti, fuq talba tagħhom stess;
e) ikun suġġett għal kull miżura ta’ 
kontroll deċiża mill-awtorità kompetenti 
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tal-Istat Membru, b’mod partikolari fir-
rigward tal-verifika tar-reġistri u l-
kontrolli materjali. 
L-Istati Membri jistgħu jissuġġettaw l-
approvazzjoni għal impenji supplimentari 
bil-miktub mill-applikant fir-rigward tal-
awtorità kompetenti.
2. Fil-kaz li jiġi ddikjarat li applikant ma 
jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet ta’ 
approvazzjoni jew obbligi oħrajn skont 
dan ir-Regolament, l-approvazzjoni tiġi 
sospiża jew irtirata, skont is-serjetà tal-
irregularità, għal perjodu minn xahar 
għal tnax-il xahar. Dawn il-miżuri ma 
jittieħdux fil-każ ta’ forza maġġuri jew 
jekk l-Istat Membru jistabbilixxi li l-
irregolarità ma ġietx kommessa 
deliberatament jew bi traskuraġni jew 
jekk hija ta’ importanza żgħira. Fil-każ 
ta’ rtirar, l-approvazzjoni tista’ tiġi 
stabbilita mill-ġdid, fuq talba tal-
interessat, wara perjodu minimu ta’ tnax-
il xahar.

Or. de

Emenda 63
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 129

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 129 imħassar
Setgħat iddelegati

1. Sabiex tippromwovi drawwiet tal-ikel li 
huma tajbin għas-saħħa tat-tfal, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli dwar
(a) il-prodotti li mhumiex eliġibbli għall-
iskema;
(b) il-grupp fil-mira tal-iskema;
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(c) l-istrateġiji nazzjonali jew reġjonali li 
l-Istati Membri jridu jfasslu sabiex 
jibbenefikaw mill-għajnuna, inklużi l-
miżuri ta’ akkumpanjament;

(d) l-approvazzjoni u l-għażla tal-
applikanti għall-għajnuna.

Or. de

Emenda 64
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri kollha 
meħtieġa marbutin ma’ din is-
Sottotaqsima, b’mod partikulari dwar: 

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri kollha 
meħtieġa marbutin ma’ din is-
Sottotaqsima, b’mod partikulari dwar: 

(a) l-allokazzjoni definittiva tal-għajnuna 
bejn l-Istati Membri;

a) l-għajnuniet mogħtija għad-
distribuzzjoni ta’ frott lit-tfal fl-
istabbilimenti edukattivi;

(b) l-applikazzjonijiet għall-għajnuna u l-
ħlasijiet;

(b) ) l-allokazzjoni definittiva tal-
għajnuna bejn l-Istati Membri;

(c) il-kontrolli; (c) il-kundizzjonijiet ġenerali għall-għoti 
tal-għajnuna;

(d) il-metodi ta’ kif ikun hemm riklamar 
dwar l-iskema u l-miżuri ta’ netwerking 
fir-rigward tal-iskema;

(d) il-kundizzjonijiet partikolari tal-
approvazzjoni ta’ ċerti applikanti u s-
sospensjoni jew l-irtirar tal-approvazzjoni;

(e) in-notifika tal-informazzjoni lill-
Kummissjoni.

(e) l-applikazzjonijiet u l-ħlas tal-
għajnuniet;
(f) il-kontrolli u l-penali;
(g) is-segwitu u l-evalwazzjoni;
(h) il-metodi ta’ kif ikun hemm riklamar 
dwar l-iskema u l-miżuri ta’ netwerking 
fir-rigward tal-iskema;
i) in-notifika tal-informazzjoni lill-
Kummissjoni

j) id-dispożizzjonijiet relatati mal-
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indikazzjoni tal-appoġġ finanzjarji tal-
Kummissjoni.

Or. de

Emenda 65
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 138 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikollhom x’jaqsmu ma’ nbejjed 
li għandhom denominazzjoni protetta tal-
oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta 
jew ma’ nbejjed li għandhom indikazzjoni 
tal-varjetà tal-għeneb tal-inbid.

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikollhom x’jaqsmu ma’ nbejjed 
li għandhom denominazzjoni protetta tal-
oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta 
jew ma’ nbejjed li għandhom indikazzjoni 
tal-varjetà tal-għeneb tal-inbid.

Dawn l-inbejjed huma ammissibbli skont 
il-promozzjoni fis-swieq ta’ pajjiżi terzi 
sakemm: 
a) dawn ikunu prodotti ddestinati għall-
konsum dirett li għalihom hemm 
opportunitajiet ta’ esportazzjoni jew ta’ 
postijiet tal-bejgħ ġodda fil-pajjiżi terzi fil-
mira u li jippreżentaw valur miżjud 
b’saħħtu; 
b) l-oriġini tal-prodotti tissemma’ fil-qafas 
ta’ azzjoni ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni u fil-forma, fil-każ tal-inbid, 
ta’ indikazzjoni ġeografika; 
c) l-azzjoni li qiegħda tibbenefika mill-
appoġġ hija definita b’mod ċar, billi, 
b’mod partikolari, jissemmew il-prodotti li 
deħlin fil-linja baġitarja, b’deskrizzjoni 
tal-azzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni u tal-
indikazzjoni tal-ammont imbassar tal-
ispejjeż korrispondenti;  
d) it-tul tad-dewmien tal-appoġġ għall-
promozzjoni u l-informazzjoni ma jaqbiżx 
it-tliet snin għal benefiċjarju partikolari 
f’pajjiż terz partikolari; madankollu, jekk 
meħtieġ, dan jista’ jiġi mġedded darba 
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waħda, għal perjodu li ma jaqbiżx is-
sentejn; 
e) il-messaġġi tal-informazzjoni u/jew tal-
promozzjoni huma bbażati fuq il-
kwalitajiet intrinsiċi tal-inbid u huma 
konformi mal-liġi applikabbli fil-pajjiżi 
terzi fil-mira; 
f) il-benefiċjarji għandhom biżżejjed 
kapaċitajiet biex jaffrontaw restrizzjonijiet 
speċifiċi tal-kummerċ mal-pajjiżi terzi, kif 
ukoll ir-riżorsi meħtieġa sabiex il-miżura 
tkun implimentata bl-aktar mod effiċjenti 
possibbli. L-Istati Membri jivverifikaw 
b’mod partikolari f’dan ir-rigward li d-
disponibilita tal-prodotti, fil-kwalità kif 
ukoll fil-kwantità, tkun biżżejjed biex 
twieġeb għad-domanda tas-suq fuq 
perjodu fit-tul wara t-tmiem tal-azzjoni ta’ 
promozzjoni. 
Il-benefiċjarji jistgħu jkunu intrapriżi 
privati jew organizzazzjonijiet 
professjonali, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, organizzazzjonijiet 
intersettorjali jew, fuq deċiżjoni tal-Istat 
Membru, korpi pubbliċi. F’ebda każ l-
Istati Membri ma jfasslu korp pubbliku 
bħala l-uniku benefiċjarju ta’ miżura ta’ 
promozzjoni. 
Tingħata preferenza għall-intrapriżi 
mikro, żgħar u medji skont ir-
Rakkommandazzjoni 2003/361/KE tal-
Kummissjoni u lill-ismijiet ta’ marki 
kollettivi. 

Or. fr



AM\871548MT.doc 43/78 PE467.307v01-00

MT

Emenda 66
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 139 - paragrafu 3 - subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“It-tiġdid normali ta’ vinji li jkunu waslu 
fit-tmiem tal-ħajja naturali tagħhom” 
għandha tfisser it-taħwil mill-ġdid tal-
istess roqgħa ta’ art bl-istess varjetà skont 
l-istess sistema ta’ koltivazzjoni ta’ dwieli. 
Stati Membri jisgħu jistabbilixxu aktar 
speċifikazzjonijiet, speċjalment fir-
rigward tal-età tal-vinji mibdula.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet huma elementi importanti, li għandhom jaqgħu taħt l-att bażiku (mid-definizzjoni li 
tidher attwalment fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 555/2008).

Emenda 67
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 139 - paragrafu 3 - subparagrafi 2 and 2a (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskema m’għandhiex tkopri t-tiġdid 
normali ta’ vinji li jkunu waslu fi tmiem il-
ħajja naturali tagħhom.

L-iskema m’għandhiex tkopri t-tiġdid 
normali ta’ vinji li jkunu waslu fi tmiem il-
ħajja naturali tagħhom, jiġifieri t-taħwil 
mill-ġdid tal-istess roqgħa ta’ art bl-istess 
varjetà skont l-istess sistema ta’ 
koltivazzjoni ta’ dwieli.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu aktar 
speċifikazzjonijiet, speċjalment fir-
rigward tal-età tal-vinji mibdula.

Or. fr
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Emenda 68
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 139 - paragrafu 4 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni fl-ispejjeż tar-
ristrutturar u tal-konverżjoni mill-ġdid ma 
tkoprix l-infiq ta’ akkwist ta’ vetturi 
agrikoli.

Or. fr

Emenda 69
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 139 - paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri jistabbilixxu 
regolamenti li jispjegaw fid-dettall l-
ambitu u l-livell ta’ appoġġ. Dawn ir-
regolamenti jistgħu b’mod partikolari 
jistipulaw il-ħlas ta’ ammonti fissi, il-
livelli massimi tal-għajnuna għal kull 
ettaru u l-modulazzjoni tal-għajnuna fuq 
il-bażi tal-kriterji objettivi. Sabiex jiġi 
evitat kull tgħawwiq tal-kompetizzjoni, 
meta d-drittijiet tat-taħwil użati mhumiex 
riżultat tal-azzjoni ta’ ristrutturazzjoni, l-
għajnuna titnaqqas bħala konsegwenza 
b’tali mod li jitqies il-fatt li l-użu tad-
drittijiet tat-taħwil ma jkunu ġarrab ebda 
spiża ta’ qlugħ. 
L-għajnuna titħallas għall-wiċċ 
imħawwel, iddefinit skont l-Artikolu 75(1) 
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 555/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li 
jistabbilixxi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 479/2008 dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid 
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fir-rigward ta’ programmi ta’ appoġġ, 
kummerċ ma’ pajjiżi terzi, potenzjal tal-
produzzjoni u kontrolli fis-settur tal-
inbid1. 
___________
1ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1.

Or. fr

Emenda 70
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 140 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fatt li l-għeneb ta’ kwalita kummerċjali 
jitħalla fuq il-pjanti fi tmiem iċ-ċiklu 
normali ta’ produzzjoni (nuqqas ta’ ħsad) 
mhuwiex meqjus bħala ħsad bikri. 

Or. fr

Emenda 71
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 140 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fatt li l-għeneb ta’ kwalità kummerċjali 
jitħalla fuq il-pjanti fi tmiem iċ-ċiklu 
normali ta’ produzzjoni (nuqqas ta’ ħsad) 
huwa meqjus bħala ħsad bikri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet huma elementi importanti li jridu jaqgħu taħt l-att bażiku (mid-definizzjoni li tidher 
fl-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 555/2008).
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Emenda 72
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 140 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Iż-żona ta’ kull roqgħa ta’ art li 
tibbenefika mill-għajnuna għall-ħsad 
bikri ma tidħolx fil-linja baġitarja għall-
kalkolu tal-limiti ta’ rendiment stabbiliti 
mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli 
għall-inbejjed li għandhom indikazzjoni 
ġeografika.

Or. fr

Emenda 73
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 142 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-espressjoni “fenomeni klimatiċi 
sfavorevoli” għandha l-istess tifsira bħal 
dik li tinsab fl-Artikolu 2(8) tar-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
1857/2006.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet huma elementi importanti li jridu jaqgħu taħt l-att bażiku (mid-definizzjoni li tidher 
fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 555/2008).
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Emenda 74
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 142 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-assigurazzjoni tal-ħsad tista’ 
tiddaħħal mill-Istati Membri fil-
programmi ta’ għajnuna tagħhom bil-
kundizzjonijiet li ġejjin:
a) l-Istati Membri jistabbilixxu l-
modalitajiet applikabbli għall-
implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
assigurazzjoni tal-ħlas, inklużi d-
dispożizzjonijiet meħtieġa biex jiġi 
ggarantit li dawn il-miżuri ma jġarrbu 
ebda tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq 
tal-assigurazzjoni; 
b) il-produtturi li jissottomettu 
applikazzjoni skont din is-sistema juru l-
polza tal-assigurazzjoni tagħhom lill-
awtoritajiet nazzjonali sabiex l-Istat 
Membru jkun konformi mal-kundizzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2;
c) l-Istati Membri jistabbilixxu l-ammonti 
li jistgħu jitħallsi skont l-għajnuna b’mod 
li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 3.
Jekk meħtieġ, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu l-livell tal-appoġġ fuq il-bażi 
tal-iskali tal-ispejjeż u l-ipotesi standard 
relatati mat-telf ta’ dħul. L-Istati Membri 
jiżguraw li l-kalkoli: 
i) ikun fihom biss elementi verifikabbli; 
ii) ikunu bbażati fuq iċ-ċifri stabbiliti 
permeżż ta’ espert xieraq; 
iii) ikunu mqassma b’indikazzjoni ċara 
relatata mal-oriġini taċ-ċifri; 
iv) ikunu differenzjati b’mod li jitqiesu l-
kundizzjonijiet speċifiċi tas-siti f’livell 
lokali jew reġjonali, skont kif meħtieġ. 



PE467.307v01-00 48/78 AM\871548MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 75
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 143 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż marbutin mat-tfassil ta’ prodotti 
ġodda, il-proċess u t-teknoloġiji msemmija 
fil-punt b) jikkonċernaw l-attivitajiet 
preparatorji, bħall-kunċett u t-testijiet tal-
prodotti, il-proċess jew it-teknoloġiji, kif 
ukoll l-investimenti materjali u/jew mhux 
materjali korrispondenti, li jintervjenu 
qabel kull użu għal skopijiet kummerċjali 
tal-prodotti, il-proċess u t-teknoloġiji li 
jkunu għadhom kif ġew żviluppati. 

Or. fr

Emenda 76
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 143 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. In-nefqa eliġibbli għandha teskludi l-
elementi msemmija fl-Artikolu 71(3)(a), 
(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005.

3. Huma eliġibbli l-ispejjeż relatati: 

a) mal-bini, mal-akkwist, inkluż permezz 
ta’ kiri, u mat-tiġdid ta’ beni immobbli; 
b) max-xiri jew mal-kiri ta’ materjali u 
tagħmir ġdid, inklużi programmi tas-
softwer, sa limitu tal-valur tas-suq tal-
proprjetà. L-ispejjeż l-oħra marbutin mal-
kuntratti tal-kiri, bħall-marġni tal-kerrej, 
l-ispejjeż tal-finanzjament mill-ġdid tal-
imgħaxijiet, l-ispejjeż ġenerali u l-ispejjeż 
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tal-assigurazzjoni, huma esklużi mill-infiq 
ammissibbli; 
c) mal-ispejjeż ġenerali marbutin mal-
infiq imsemmi fil-punti a) u b), jiġifieri 
b’mod partikolari l-onorarji tal-periti u r-
remunerazzjonijiet tal-inġiniera u l-
konsulenti, kif ukoll l-ispejjeż marbutin 
mal-istudji ta’ fattabilità, mal-akkwist ta’ 
brevetti u mal-kisba ta’ liċenzji. 
B’deroga għall-punt b), u unikament fil-
każ tal-intrapriżi mikro, żgħar u medji 
skont ir-Rakkommandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE, l-Istati 
Membri jistgħu, f’ċirkostanzi li jkunu 
ġġustifikati kif xieraq, jiddefinixxu l-
kundizzjonijiet li fihom ix-xiri ta’ oġġetti 
użati jista’ jitqies bħala nefqa 
ammissibbli. 
L-investimenti sempliċi tat-tiġdid huma 
esklużi mill-infiq ammissibbli, sabiex jiġi 
ggarantit li l-għan tal-miżura, jiġifieri 
biex jittejjeb l-adattament għad-domanda 
tas-suq u t-tisħiħ tal-kompetittività, 
jinkiseb bis-saħħa ta’ dawn l-investimenti.
L-infiq eliġibbli jeskludi l-elementi 
msemmija fl-Artikolu 71(3) a), b) u c) tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005.

Or. fr

Emenda 77
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 143 - paragrafu 2 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għajnuna tinkludi ammont fiss maħsub 
biex jikkumpensa l-ispejjeż tal-ġbir ta’ 
prodotti biex jiġu ttrasferiti lid-distillatur 
għall-produttur, sakemm dan tal-aħħar 
jerfa’ l-ispejjeż relatati ma’ dan.
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Or. fr

Emenda 78
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 143 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-għajnuna titħallas lid-distillaturi 
responsabbli għall-ipproċessar tal-
prodotti kkunsinnati għall-finijiet tad-
distillazzjoni f’alkoħol mhux raffinat li 
jkollu saħħa alkoħolika minima ta’ 92 %. 

Or. fr

Emenda 79
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 143 - paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
għajnuna titħallas bil-quddiem, sakemm 
il-benfiċjarju jkun għamel garanzija. 

Or. fr

Emenda 80
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 143 - paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. L-Istati Membri jiddeċiedu dwar il-
modalitajiet ta’ implimentazzjoni tal-
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miżura stipulata f’dan l-Artikolu.

Or. fr

Emenda 81
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 145 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 145a
Għajnuna reċiproka amministrattiva

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu ma 
jaffettwawx l-implimentazzjoni: 
a) tad-dispożizzjonijiet speċifiċi li jmexxu 
r-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri fil-
qasam tal-ġlieda kontra l-frodi fis-settur 
tal-inbid, sakemm dawn huma tali li 
jgħinu l-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament; 
b) tar-regolamenti relattivi: 
i) għall-proċedura penali jew għall-
għajnuna reċiproka legali bejn l-Istati 
Membri fil-qasam penali; 
ii) għall-proċedura fil-qasam ta’ penali 
amministrattivi. 

Or. fr

Emenda 82
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 146 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) dwar il-kriterji tal-eliġibbiltà tal-miżuri 
ta’ appoġġ, it-tip ta’ nefqa u l-ħidmiet 
eliġibbli għall-appoġġ, il-miżuri li 

imħassar
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mhumiex eliġibbli għall-appoġġ u l-livell 
massimu tal-appoġġ għal kull miżura;

Or. fr

Emenda 83
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 146 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) li jkun fihom dispożizzjonijiet ġenerali 
u definizzjonijiet għall-għanijiet ta’ din it-
Taqsima;

imħassar

Or. fr

Emenda 84
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 146 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) li bihom il-produtturi għandhom 
jirtiraw il-prodotti sekondarji tal-
produzzjoni tal-inbid, l-eċċezzjonijiet 
minn dan l-obbligu sabiex ikun evitat piż 
amministrattiv żejjed u d-dispożizzjonijiet 
għaċ-ċertifikazzjoni volontarja tad-
distillaturi;

imħassar

Or. fr
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Emenda 85
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 174 - paragrafu 1 - subparagrafi 2a, 2b and 2c (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
punti a) iii) u b) iii), “produzzjoni” tfisser 
l-operazzjonijiet kollha magħmula, mill-
ħsad tal-għeneb sat-tmiem tal-proċess tal-
produzzjoni tal-inbid, ħlief għall-proċessi 
li jiġu wara l-produzzjoni.
2b. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
punt b) ii), l-għeneb li, fi proporzjon sa 
15 %, ma jista’ ma joriġinax miż-żona 
ġeografika ddemarkata, joriġina mill-Istat 
Membru jew mill-pajjiż terż ikkonċernat li 
fih tinsab iż-żona ddemarkata.
2d. B’deroga għall-punti a) iii) u b) iii) u 
suġġett li l-ispeċifikazzjoni tal-prodott 
iddefinit fl-Artikolu 175(2) jistipulah, 
prodott li jibbenefika minn 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew 
minn indikazzjoni ġeografika protetta 
jista’ jiġi pproċessat f’inbid: 
a) f’żona li qiegħda viċin sew taż-żona 
ddemarkata kkonċernata, jew
b) f’żona li tinsab fl-istess unità 
amministrattiva jew f’unità 
amministrattiva viċina, skont ir-regoli 
nazzjonali, jew
c) fil-każ ta’ denominazzjoni ta’ oriġini 
transkonfinali jew ta’ indikazzjoni 
ġeografika transkonfinali, jew fil-każ fejn 
jeżisti ftehim dwar il-miżuri ta’ kontroll 
bejn żewġ Stati Membri jew aktar jew bejn 
Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiż 
terz wieħed jew aktar, f’żona li tinsab qrib 
sew taż-żona ddemarkata inkwistjoni. 
B’deroga għall-punt b) iii), u suġġett li l-
ispeċifikazzjoni tal-prodott definita fl-
Artikolu 175(2) tistipulah, il-prodotti li 
jibbenefikaw minn indikazzjoni 
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ġeografika protetta jistgħu jkomplu jiġu 
pproċessati f’inbid barra minn żona viċin 
sew taż-żona ddemarkata inkwistjoni sal-
31 ta’ Diċembru 2012. 
B’deroga għall-punt a) iii), u suġġett li l-
ispeċifikazzjoni tal-prodott definita fl-
Artikolu 175(2) tistipulah, prodott jista’ 
jiġi pproċessat f’inbid spumanti jew 
f’inbid semifrizzanti li jibbenefikaw minn 
denominazzjoni protetta tal-oriġini barra 
minn żona viċin sew taż-żona ddemarkata 
inkwistjoni jekk din il-prattika kienet 
teżisti qabel l-1 ta’ Marzu 1986.

Or. fr

Emenda 86
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 175 - paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika 
kkonċernata;

d) iż-żona ġeografika kkonċernata 
ddemarkata b’mod preċiż, dettaljat u 
speċifiku;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji tad-demarkazzjoni taż-żona ġeografika għall-inbejjed li jibbenefikaw minn denominazzjoni 
protetta tal-oriġini jew minn indikazzjoni ġeografika protetta huma element importanti li għandhom 
jaqgħu taħt l-att bażiku (mit-test tad-dispożizzjonijiet attwali tal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 
607/2009).
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Emenda 87
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 175 - paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika 
kkonċernata

d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika 
kkonċernata stabbilita b’mod preċiż, 
dettaljat u speċifiku;

Or. fr

Emenda 88
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 177 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Stat Membru jew pajjiż terz, jew l-
awtoritajiet rispettivi tagħhom, mhumiex 
meqjusa bħala dawk li jagħmlu l-
applikazzjoni.

Or. fr

Emenda 89
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 185 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-protezzjoni ta’ denominazzjoni ta’ 
oriġini jew ta’ indikazzjoni ġeografika 
tapplika għad-denominazzjoni sħiħa, 
inklużi l-elementi kostituttivi tagħha 
sakemm dawn ikunu distinti. L-elementi 
mhux distinti jew ġeneriċi ta’ 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika protetta mhumiex 
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koperti mill-protezzjoni.
Id-denominazzjoni li trid tiġi protetta 
mhijiex irreġistrata ħlief fil-lingwa jew fil-
lingwi użati għall-finijiet tal-isem tal-
prodott inkwistjoni fiż-żona ġeografika 
ddemarkata. 
L-ortografiji oriġinali tal-isem jiġu 
rispettati waqt ir-reġistrazzjoni.

Or. fr

Emenda 90
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 189 - paragrafu 2 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Modifika tkun meqjusa minuri jekk: 
a) din m’għandhiex x’taqsam mal-
karatteristiċi essenzjali tal-prodott; 
b) din ma tibdilx ir-rabta;
c) din ma tinkludix bidla fl-isem jew 
f’parti mill-isem tal-prodott;
d) din ma tinfluwenzax iż-żona ġeografika 
ddemarkata; 
e) din ma timponix restrizzjonijiet 
supplimentari fir-rigward tal-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodott.

Or. fr
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Emenda 91
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 193 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-
produzzjoni fiż-żona ġeografika 
ddemarkata, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati, tadotta:

imħassar

a) il-prinċipji għad-demarkazzjoni taż-
żona ġeografika, u
b) id-definizzjonijiet, ir-restrizzjonijiet u d-
derogi marbutin mal-produzzjoni fiż-żona 
ġeografika ddemarkata.

Or. fr

Emenda 92
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 193 - paragrafu 1 - punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prinċipji għad-demarkazzjoni taż-
żona ġeografika, u

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji tad-demarkazzjoni taż-żona ġeografika għall-inbejjed li jibbenefikaw minn denominazzjoni 
protetta tal-oriġini jew minn indikazzjoni ġeografika protetta huma element importanti li għandhom 
jaqgħu taħt l-att bażiku.
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Emenda 93
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 193 - paragrafu 3 - punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tadotta restrizzjonijiet dwar it-tip ta’ 
applikant li jista’ japplika għall-
protezzjoni ta’ denominazzjoni tal-oriġini 
jew ta’ indikazzjoni ġeografika;

imħassar

Or. fr

Emenda 94
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 193 - paragrafu 3 - punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li bihom 
emenda għandha titqies bħala waħda 
minuri fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 189(2);

imħassar

Or. fr

Emenda 95
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 193 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura protezzjoni adegwata, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta restrizzjonijiet dwar l-
isem protett.

imħassar

Or. fr
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Emenda 96
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 196 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 196a
Kundizzjonijiet għall-użu

1. It-terminu li għandu jiġi protett jidher: 
a) fil-lingwa jew fil-lingwi uffiċjali jew 
reġjonali tal-Istat Membru jew tal-pajjiż 
terz minn fejn joriġina t-terminu, jew; 
b) fil-lingwa użata fil-kummerċ għal dan 
it-terminu. 
2. It-terminu użat f’lingwa partikolari 
jirreferi għall-prodotti speċifiċi msemmija 
fl-Artikolu 173(1). 
3. L-ortografiji oriġinali tat-terminu jiġu 
rrispettati fir-reġistrazzjoni.

Or. fr

Emenda 97
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 196 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 196b
Kundizzjonijiet tal-validità

1. Ir-rikonoxximent ta’ terminu 
tradizzjonali jiġi aċċettat jekk: 
a) it-terminu jikkonsisti esklussivament fi: 
i) isem użat tradizzjonalment fil-kummerċ 
f’parti kbira tat-territorju tal-Unjoni jew 
tal-pajjiż terz ikkonċernat, biex issir 
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distinzjoni bejn il-kategoriji speċifiċi ta’ 
prodotti tad-dielja msemmija fl-Artikolu 
173(1), jew;
ii) isem rinomat użat tradizzjonalment fil-
kummerċ għall-inqas fit-territorju tal-
Istat Membru jew tal-pajjiż terz 
ikkonċernat, biex issir distinzjoni bejn il-
kategoriji speċifiċi ta’ prodotti tad-dielja 
msemmija fl-Artikolu 173(1); 
b) it-terminu jissodisfa r-rekwiżiti li 
ġejjin: 
i) dan ma jkunx ġeneriku; 
ii) dan ikun definit u rregolat fil-liġi tal-
Istat Membru, jew; 
iii) dan ġie sottomess għall-kundizzjonijiet 
tal-użu stipulati mir-regolamenti 
applikabbli għall-produtturi tal-inbid fil-
pajjiż terz ikkonċernat, inklużi dawk 
maħruġa minn organizzazzjonijiet 
professjonali rappreżentattivi. 
2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), “użu 
tradizzjonali” tfisser: 
a) użu ta’ mill-inqas ħames snin fil-każ 
ta’ termini li jidhru fil-lingwa jew fil-
lingwi msemmija fl-Artikolu 196a(1) a);
b) użu ta’ mill-inqas 15-il sena fil-każ ta’ 
termini li jidhru fil-lingwa msemmija fl-
Artikolu 196a(1) b). 
3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1(b) i), 
“ġeneriku” tfisser l-isem ta’ terminu 
tradizzjonali li, għalkemm jagħmel 
referenza għal metodu speċifiku ta’ 
produzzjoni jew ta’ maturazzjoni jew għal 
kwalità, kulur jew tip ta’ post jew inkella 
għal element marbut mal-istorja tal-
prodott tad-dielja, ikun sar l-isem kurrenti 
tal-prodott tad-dielja kkonċernat fl-
Unjoni. 
4. Il-kundizzjoni stipulata fil-paragrafu 1 
b) ma tapplikax għat-termini tradizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 196 b).

Or. fr
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Emenda 98
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 196 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 196c
Min jagħmel it-talba

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri jew tal-pajjiżi terzi jew l-
organizzazzjonijiet professjonali 
rappreżentattivi stabbiliti fil-pajjiżi terzi 
jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni 
b’applikazzjoni għal protezzjoni ta’ 
termini tradizzjonali skont l-Artikolu 196. 
2. “Organizzazzjoni professjonali 
rappreżentattiva” tfisser organizzazzjoni 
ta’ produtturi jew assoċjazzjoni ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li jkunu 
adottaw l-istess regolamenti, li joperaw 
f’żona tal-vitikultura partikolari jew 
f’bosta żoni ta’ vitikultura li jibbenefikaw 
minn denominazzjoni ta’ oriġini jew minn 
indikazzjoni ġeografika, meta din tiġbor 
mill-inqas żewġ terzi tal-produtturi taż-
żona jew taż-żoni li jibbenefikaw minn 
denominazzjoni ta’ oriġini jew minn 
indikazzjoni ġeografika li topera fiha jew 
fihom u tkopri mill-inqas żewġ terzi tal-
produzzjoni ta’ dik iż-żona jew ta’ dawk 
iż-żoni. Organizzazzjoni professjonali 
rappreżentattiva tista’ tissottometti biss 
applikazzjoni għall-protezzjoni għall-
inbejjed li tipproduċi hi stess.

Or. fr
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Emenda 99
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 196 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 196d
Proċedura ta’ rikonoxximent

Il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni għar-
rifużjoni jew għar-rikonoxximent tat-
terminu tradizzjonali kkonċernat billi 
tibbaża ruħha fuq l-elementi li għandha. 
Hija tistidja jekk il-kundizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 196, 196a u 196b 
jew stipulati fl-Artikolu 197a(3), jew fl-
Artikolu 197b humiex sodisfatti jew le. 
Id-deċiżjoni dwar ir-rifużjoni tiġi 
notifikata lil min jopponi u lill-awtoritajiet 
tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz jew 
lill-organizzazzjoni professjonali 
rappreżentattiv stabbilita fil-pajjiż terz 
inkwistjoni. 

Or. fr

Emenda 100
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 197 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. It-termini tradizzjonali huma protetti, 
unikament fil-lingwa u għall-kategoriji 
ta’ prodotti tad-dielja indikati fl-
applikazzjoni, kontra: 
a) kwalunkwe użu ħażin, anke jekk it-
terminu protett għandu miegħu 
espressjoni bħal “stil”, “tip”, “metodu”, 
“kif prodott fi”, “imitazzjoni”, “togħma”, 
“bħal” jew xi espressjoni simili; 
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b) kull indikazzjoni falza jew qarrieqa 
oħra fir-rigward tan-natura, il-
karatteristiċi jew il-kwalitajiet essenzjali 
tal-prodott li jidher fuq il-preparazzjoni 
jew l-ippakkjar, fuq ir-reklamar jew fuq 
id-dokumenti relatati mal-prodott 
ikkonċernat; 
c) kwalunkwe prattika oħra li tista’ 
tinganna lill-konsumatur u b’mod 
partikolari tagħti l-impressjoni li l-inbid 
jibbenefika minn terminu tradizzjonali 
protett.

Or. fr

Emenda 101
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 197 - paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. It-termini tradizzjonali protetti skont l-
Artikoli 24, 28 u 29 tar-Regolament (KE) 
Nru 753/2002 huma awtomatikament 
protetti skont dan ir-Regolament, bil-
kundizzjoni: 
a) li sommarju tad-definizzjoni jew tal-
kundizzjonijiet għall-użu jkun intbagħat 
lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-
1 ta’ Mejju 2009; 
b) li l-Istati Membru jew il-pajjiżi terzi ma 
jkunux waqfu milli jmantnu l-protezzjoni 
ta’ ċerti termini tradizzjonali.

Or. fr
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Emenda 102
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 197 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 197a
Relazzjonijiet mal-marki kummerċjali

1. Meta terminu tradizzjonali huwa protett 
skont dan ir-Regolament, ir-reġistrazzjoni 
ta’ marka kummerċjali korrispondenti 
f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 197(3) tiġi rrifjutata jekk l-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tal-
marka ma tikkonċernax l-inbejjed li 
jistgħu jibbenefikaw mit-terminu 
tradizzjonali msemmija u jekk dan huwa 
ppreżentat wara d-data ta’ sottomissjoni, 
mal-Kummissjoni, tal-applikazzjoni ta’ 
protezzjoni tat-terminu tradizzjonali u li 
din l-applikazzjoni twassal għall-
protezzjoni tat-terminu tradizzjonali. 
Il-marki sottomessi bi ksur tal-ewwel 
subparagrafu huma ddikjarati mhux 
validi fuq talba skont il-proċeduri stipulati 
mid-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill jew tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94. 
2. Marka kummerċjali li tikkorrispondi 
għall-waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 197(3), u li ġiet 
mitluba, irreġistrata jew stabbilita mill-
użu, jekk din l-opportunità hija stipulata 
fil-liġi kkonċernata, fit-territorju tal-
Unjoni wara l-4 ta’ Mejju 2002 jew qabel 
id-data ta’ sottomissjoni mal-Kummissjoni 
tal-applikazzjoni ta’ protezzjoni tat-
terminu tradizzjonali, tista’ tkompli tiġi 
użata u mġedda minkejja l-protezzjoni tat-
terminu tradizzjonali. F’każijiet bħal 
dawn, l-użu parallel tat-terminu 
tradizzjonali u tal-marka korrispondenti 
hija permessa. 
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3. Ebda isem mhu protett sakemm it-
terminu tradizzjonali jekk, minħabba r-
reputazzjoni u n-notorjetà ta’ marka 
kummerċjali, il-protezzjoni tista’ tinganna 
l-konsumatur fir-rigward tal-identità, in-
natura, il-karatteristiċi jew il-kwalità reali 
tal-inbid.

Or. fr

Emenda 103
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 197 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 197b
Omonimi

1. Fil-punt tal-protezzjoni ta’ terminu 
omonomu jew parzjalment omonimu ta’ 
terminu tradizzjonali diġà protett skont 
dan il-Kapitolu, jittieħed kont tad-
drawwiet lokali u tradizzjonali u tar-riskji 
ta’ konfużjoni. Terminu omonimu li 
jinganna l-konsumaturi fir-rigward tan-
natura, il-kwalità jew l-oriġini reali tal-
prodotti mhuwiex irreġistrat anke jekk 
dan huwa eżatt. L-użu ta’ terminu 
omonimu protett huwa awtorizzat biss 
jekk it-terminu omonimu protett wara 
huwa fil-fatt iddiffirenzjat biżżejjed mit-
terminu tradizzjonali diġà protett, meta 
titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat trattament 
ugwali għall-produtturi kkonċernati u 
biex il-konsumatur ma jiġix ingannat. 
2. Il-paragrafu 1 japplika mutatus 
mutandis għat-termini tradizzjonali 
protetti qabel l-1 ta’ Awwissu 2009 li 
huma parzjalment omonimi ta’ 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika protetta jew tal-
isem ta’ varjetà ta’ għeneb tal-inbid jew 
ta’ wieħed mis-sinonimi li jidhru fl-
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Anness XV. 

Or. fr

Emenda 104
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 197 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 197c
Tħassir

Terminu tradizzjonali jitħassar jekk ma 
jikkorrispondiz aktar għad-definizzjoni 
stabbilita fl-Artikolu 196 jew ma 
jissodisfax aktar għar-rekwiżiti stabbiliti 
fl-Artikoli 196a u 196b, fl-Artikolu 197(3), 
fl-Artikolu 197a(3) jew fl-Artikolu 197b.

Or. fr

Emenda 105
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 197 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 197d
Termini tradizzjonali tal-pajjiżi terzi

1. L-Artikolu 196 japplika mutatis 
mutandis għat-termini tradizzjonali użati 
fil-pajjiżi terzi marbuta mal-prodotti tas-
settur tal-produzzjoni tal-inbid li jinkludu 
indikazzjonijiet ġeografiċi tal-pajjiżi terzi 
kkonċernati.
2. L-inbejjed li joriġinaw minn pajjiżi terzi 
li t-tikketti tagħhom għandhom 
indikazzjonijiet tradizzjonali mhux protetti 
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jistgħu jużaw dawn l-indikazzjonijiet 
tradizzjonali dwar it-tikketti tal-inbejjed 
skont ir-regoli applikabbli fil-pajjiżi terzi 
kkonċernati, inklużi dawk maħruġin mill-
organizzazzjonijiet professjonali 
rappreżentattivi. 

Or. fr

Emenda 106
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 198 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiżgura protezzjoni adegwata, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta dispożizzjonijiet dwar il-
lingwa u l-ortografija tat-terminu li 
għandu jiġi protett.

imħassar

Or. fr

Emenda 107
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 198 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiżgura d-drittijiet leġittimi jew l-
interessi tal-produtturi jew tal-operaturi, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tiddefinixxi dan li ġej:

2. Sabiex tiżgura d-drittijiet leġittimi jew l-
interessi tal-produtturi jew tal-operaturi, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tiddefinixxi d-data tat-tressiq ta’ 
applikazzjoni jew ta’ talba. 

a) it-tip ta’ applikanti li jistgħu japplikaw 
għall-protezzjoni ta’ terminu 
tradizzjonali;
b) il-kundizzjonijiet tal-validità ta’ 
applikazzjoni għar-rikonoxximent ta’ 
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terminu tradizzjonali;
c) ir-raġunijiet għall-oġġezzjoni fir-
rigward tar-rikonoxximent propost ta’ 
terminu tradizzjonali;
d) l-ambitu tal-protezzjoni, inkluża r-
relazzjoni ma’ trademarks, ma’ termini 
tradizzjonali protetti, ma’ 
denominazzjonijiet protetti tal-oriġini jew 
ma’ indikazzjonijiet ġeografiċi, ma’ 
omonimi, jew ma’ ċerti ismijiet tal-għeneb 
tal-inbid;
e) ir-raġunijiet għat-tħassir ta’ terminu 
tradizzjonali;
f) id-data tat-tressiq ta’ applikazzjoni jew 
ta’ talba.

Or. fr

Emenda 108
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 198 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi 
tal-kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi 
terzi, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, tadotta l-kundizzjonijiet li 
bihom jistgħu jintużaw termini 
tradizzjonali fuq prodotti minn pajjiżi terzi 
u tipprovdi għal derogi mill-Artikolu 196.

imħassar

Or. fr
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Emenda 109
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 202

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief hekk kif speċifikat mod ieħor f’dan 
ir-Regolament, id-Direttiva 2008/95/KE, 
id-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-
Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill għandhom 
japplikaw għat-tikkettar u l-preżentazzjoni 
ta’ prodotti li jaqgħu fl-ambitu tagħhom.

1. Ħlief hekk kif speċifikat mod ieħor f’dan 
ir-Regolament, id-Direttiva 2008/95/KE, 
id-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-
Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill għandhom 
japplikaw għat-tikkettar u l-preżentazzjoni 
ta’ prodotti li jaqgħu fl-ambitu tagħhom. It-
tikkettar tal-prodotti msemmija fl-Anness 
XII, Parti II, punti 1 sa 11, 13, 15 u 16, 
ma jistax jitlesta b’indikazzjonijiet għajr 
dawk stipulati f’dan ir-Regolament jekk 
dawn jirrispettaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 
2(1) a) tad-Direttiva 2000/13/KE.
2. Meta wieħed jew aktar mill-ingredjenti 
enumerati fl-Anness IIIa tad-Direttiva 
2000/13/KE huma preżenti f’wieħed mill-
prodotti msemmija fl-Anness XII, Parti II 
ta’ dan ir-Regolament, dawn iridu 
jissemmew fuq l-ittikkettar, ippreċeduti 
mit-terminu “jinkludi”. 
Fil-każ tas-sulfiti, jistgħu jintużaw it-
termini ta’ hawn: “sulfiti” jew “diossidu 
tal-kubrit”. 
3. L-obbligu tat-tikkettar imsemmi fil-
paragrafu 2 jista’ jkollu miegħu l-użu ta’
pittogramma biex tiġi definita permezz ta’ 
att ta’ implimentazzjoni.

Or. fr
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Emenda 110
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 203 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1(a), ir-
referenza għall-kategorija tal-prodott tad-
dwieli tista’ titħalla barra għal inbejjed li t-
tikketti tagħhom jinkludu l-isem ta’ 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew 
indikazzjoni ġeografika protetta

2. B’deroga mill-paragrafu 1(a), ir-
referenza għall-kategorija tal-prodott tad-
dwieli tista’ titħalla barra għal inbejjed li t-
tikketti tagħhom jinkludu l-isem ta’ 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew 
indikazzjoni ġeografika protetta u għall-
inbejjed spumanti ta’ kwalità, li t-tikketta 
tinkludi t-terminu “Sekt”.

Or. fr

Emenda 111
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 204 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 204a
Indikazzjoni tal-impriża

1. It-termini li jirreferu għal impriża, 
għajr għall-indikazzjoni tal-isem tal-
bottiljatur, tal-produttur jew tal-bejjiegħ, 
u awtorizzati skont il-proċedura stipulata 
fil-paragrafu 3, huma riservati għall-
inbejjed li jibbenefikaw minn 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew 
minn indikazzjoni ġeografika protett, bil-
kundizzjoni li: 
a) l-inbid ikun protett esklussivament 
minn għeneb maħsud fid-dwieli 
maħduma minn din l-impriża; 
b) il-produzzjoni tal-inbid issir 
kompletament f’din l-impriża; 
c) l-Istati Membri jirregolaw l-użu tat-
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termini rispettivi tagħhom, awtorizzati 
skont il-proċedura stipulata fil-paragrafu 
3. Il-pajjiżi terzi jistabbilixxu r-regoli tal-
użu applikabbli għat-termini rispettivi 
tagħhom awtorizzati skont il-proċedura 
stipulata fil-paragrafu 3, inklużi dawk 
maħruġin mill-organizzazzjonijiet 
professjonali rappreżentattivi. 
2. L-isem ta’ impriża ma jistax jintuża 
mill-operaturi l-oħrajn li jkunu ħadu 
sehem fil-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott ħlief jekk l-impriża inkwistjoni ma 
tkunx tat il-permess tagħha.
3. Il-Kummissjoni tawtorizza permezz ta’ 
att ta’ implimentazzjoni, it-termini li 
jirreferu għal impriża, fuq il-bażi ta’ 
applikazzjoni ppreżentata mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż 
terz.

Or. fr

Emenda 112
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 207 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiżgura l-konformità mar-regoli 
orizzontali marbutin mat-tikkettar u l-
preżentazzjoni u biex tqis il-karatteristiċi 
speċifiċi tas-settur tal-inbid, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta definizzjonijiet, regoli u 
restrizzjonijiet dwar:

1. Sabiex tiżgura l-konformità mar-regoli 
orizzontali marbutin mat-tikkettar u l-
preżentazzjoni u biex tqis il-karatteristiċi 
speċifiċi tas-settur tal-inbid, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta definizzjonijiet, regoli u 
restrizzjonijiet dwar:

a) il-preżentazzjoni u l-użu ta’ dettalji 
dwar it-tikkettar għajr dawk li dwarhom 
hemm dispożizzjoni f’din it-Taqsima;

a) ċerti dettalji obbligatorji, b’mod 
partikulari: 

b) ċerti dettalji obbligatorji, b’mod 
partikulari: 
i) it-termini li għandhom jintużaw biex jiġu 
fformulati d-dettalji obbligatorji u l-

i) it-termini li għandhom jintużaw biex jiġu 
fformulati d-dettalji obbligatorji u l-
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kundizzjonijiet tal-użu tagħhom; kundizzjonijiet tal-użu tagħhom;

ii) it-termini li jirreferu għal intrapriża u 
l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom;

ii) dispożizzjonijiet dwar l-indikazzjoni 
tal-provenjenza;

iii) dispożizzjonijiet li jippermettu lill-
Istati Membri produtturi jistabbilixxu 
regoli addizzjonali marbutin mad-dettalji 
obbligatorji;
iv) dispożizzjonijiet li jippermettu aktar 
derogi minbarra dawk imsemmija fl-
Artikolu 203(2) fir-rigward tal-
ommissjoni tar-referenza għall-kategorija 
tal-prodott tad-dwieli; u
v) dispożizzjonijiet dwar l-użu tal-lingwi;
c) id-dettalji mhux obbligatorji, b’mod 
partikulari:

b) id-dettalji mhux obbligatorji, b’mod 
partikulari:

i) it-termini li għandhom jintużaw biex jiġu 
fformulati d-dettalji mhux obbligatorji u l-
kundizzjonijiet tal-użu tagħhom;

i) it-termini li għandhom jintużaw biex jiġu 
fformulati d-dettalji mhux obbligatorji u l-
kundizzjonijiet tal-użu tagħhom;

ii) dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Istati 
Membri produtturi jistabbilixxu regoli 
addizzjonali marbutin mad-dettalji mhux 
obbligatorji;

ii) dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Istati 
Membri produtturi jistabbilixxu regoli 
addizzjonali marbutin mad-dettalji mhux 
obbligatorji;

d) il-preżentazzjoni, b’mod partikulari: c) il-preżentazzjoni, b’mod partikulari
i) il-kundizzjonijiet tal-użu ta’ ċerti forom 
tal-fliexken, u lista ta’ ċerti forom tal-
fliexken partikulari; 

i) il-kundizzjonijiet tal-użu ta’ ċerti forom 
tal-fliexken, u lista ta’ ċerti forom tal-
fliexken partikulari; 

ii) il-kundizzjonijiet tal-użu ta’ fliexken u 
ta’ għeluq tat-tip tal-“inbid spumanti”; 

ii) il-kundizzjonijiet tal-użu ta’ fliexken u 
ta’ għeluq tat-tip tal-“inbid spumanti”; 

iii) dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Istati 
Membri produtturi jistabbilixxu regoli 
addizzjonali marbutin mal-preżentazzjoni;

iii) dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Istati 
Membri produtturi jistabbilixxu regoli 
addizzjonali marbutin mal-preżentazzjoni;

iv) dispożizzjonijiet dwar l-użu tal-lingwi. iv) dispożizzjonijiet dwar is-sostituzzjoni 
ta’ ċerti indikazzjonijiet minn termini 
ekwivalenti f’lingwa uffiċjali oħrajn tal-
Unjoni. 

Or. fr
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Emenda 113
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 230

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiżgura li l-għanijiet u r-
responsabbiltajiet tal-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi, tal-gruppi tal-produtturi fis-
settur tal-frott u l-ħaxix, tal-
organizzazzjonijiet tal-operaturi fis-settur 
taż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda u 
tal-organizzazzjonijiet li jiġbru fihom 
diversi fergħat tas-settur ikunu ddefiniti 
b’mod ċar ħalli jikkontribwixxu għall-
effikaċja tal-azzjonijiet tat-tali 
organizzazzjonijiet u gruppi, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli dwar l-affarijiet li 
ġejjin:

Sabiex tiżgura li l-għanijiet u r-
responsabbiltajiet tal-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi, tal-gruppi tal-produtturi fis-
settur tal-frott u l-ħaxix, tal-
organizzazzjonijiet tal-operaturi fis-settur 
taż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda u 
tal-organizzazzjonijiet li jiġbru fihom 
diversi fergħat tas-settur ikunu ddefiniti 
b’mod ċar ħalli jikkontribwixxu għall-
effikaċja tal-azzjonijiet tat-tali 
organizzazzjonijiet u gruppi, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġa dwar l-affarijiet li ġejjin:

a) ir-rekwiżiti applikabbli għall-PO u l-
APO u gruppi ta’ operaturi:

a) l-għanijiet speċifiċi li dawn il-gruppi u l-
organizzazzjonijiet għandhom ifittxu li 
jilħqu, ir-regoli tal-assoċjazzjoni, ir-
rikonoxximent, l-istruttura, il-personalità 
legali, is-sħubija, id-daqs, il-kontabilità u 
l-attivitajiet ta’ dawn il-gruppi u l-
organizzazzjonijiet, l-effetti li jiġu mir-
rikonoxximent, l-irtirar tar-
rikonoxximent, id-derogi mid-daqs 
minimu u l-għaqda flimkien ;

i) l-għanijiet speċifiċi li dawn il-gruppi u l-
organizzazzjonijiet għandhom ifittxu li 
jilħqu;

ii) ir-regoli tal-assoċjazzjoni, il-
modalitajiet li jippermettu li jiġi stabbilit 
kontroll demokratiku ta’ organizzazzjoni 
ta’ produtturi;
iii) il-kundizzjonijiet tal-għoti tar-
rikonoxximent jew tal-pjan ta’ 
rikonoxximent, l-istruttura, il-personalità 
legali, il-kundizzjonijiet tas-sħubija 
inklużi minn membri mhux produtturi 
f’PO jew minn produtturi mhux PO 
f’APO;
iv) id-daqs u l-kundizzjonijiet li fihom din 
tista’ tiġi ddeterminata;
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v) ir-responsabilità u l-attivitajiet ta’ dawn 
il-gruppi u l-organizzazzjonijiet, l-effetti li 
jirriżultaw mir-rikonoxximent;
vi) id-derogi għad-daqs minimu kif ukoll 
l-għaqdiet ta’ impriżi; 

b) l-estensjoni ta’ ċerti regoli tal-
organizzazzjonijiet li jiġbru fihom diversi 
fergħat tas-settur għal dawk li mhumiex 
membri fihom;

b) l-estensjoni ta’ ċerti regoli għal dawk li 
mhumiex membri fihom u l-proċedura 
relatata mal-estensjoni tar-regoli:

c) l-organizzazzjonijiet transnazzjonali tal-
produtturi u l-assoċjazzjonijiet 
transnazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi, inkluża l-għajnuna 
amministrattiva li għandha tingħata mill-
awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-każ ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

i) l-organizzazzjonijiet transnazzjonali tal-
produtturi u l-assoċjazzjonijiet 
transnazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi, inkluża l-għajnuna 
amministrattiva li għandha tingħata mill-
awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-każ ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

d) l-esternalizzazzjoni tal-attivitajiet u l-
provvediment ta’ mezzi tekniċi mill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi jew mill-
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi;

ii) l-esternalizzazzjoni tal-attivitajiet u l-
provvediment ta’ mezzi tekniċi mill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi jew mill-
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi;

e) il-volum minimu jew il-valur minimu 
tal-produzzjoni li tista’ titqiegħed fis-suq 
ta’ organizzazzjoni tal-produtturi;

iii) il-volum minimu jew il-valur minimu 
tal-produzzjoni li tista’ titqiegħed fis-suq 
ta’ organizzazzjoni tal-produtturi;

f) id-derogi mir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikoli 209, 210 u 212;
g) is-sanzjonijiet fil-każ li ma jitħarsux il-
kriterji ta’ rikonoxximent.
2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġa kollha marbutin ma’ dan il-
Kapitolu, b’mod partikulari dwar:
a) in-notifiki li l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu;

iv) in-notifiki li l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu;

b) l-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent 
ta’ organizzazzjoni tal-produtturi;

v) l-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent;

c) l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ 
rikonoxximent mill-gruppi tal-produtturi;

vi) il-modalitajiet ta’ kontroll u ta’ 
verifika;

d) l-estensjoni tar-rikonoxximent; vii) il-modalitajiet ta’ implimentazzjoni ta’ 
penali fil-każ tan-nuqqas ta’ rispett tal-
kriterji ta’ rikonoxximent. 
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e) il-kontrolli u l-verifika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le secteur 
des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive incombe 
aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, l'ensemble des dispositions doit 
relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci de clarté juridique, il convient de 
regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées à la Commission 
s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par mesure dans un article 
ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Emenda 114
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 238 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jitqiesu l-evoluzzjoni tal-
kummerċ u l-iżviluppi fis-suq u l-ħtiġijiet 
tas-swieq ikkonċernati, u sabiex tissorvelja, 
meta jkun meħtieġ, l-importazzjonijiet tal-
prodotti kkonċernati, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati, tistabbilixxi:

1. Sabiex jitqiesu l-evoluzzjoni tal-
kummerċ u l-iżviluppi fis-suq u l-ħtiġijiet
tas-swieq ikkonċernati, u sabiex tissorvelja, 
meta jkun meħtieġ, l-importazzjonijiet tal-
prodotti kkonċernati, il-Kummissjoni tista’, 
wara li tkun bagħtet notifika ta’ studju ta’ 
impatt, tistabbilixxi permezz ta’ atti 
delegati:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti sottomessi għar-rekwiżit ta’ ċertifikat ta’ importazzjoni huma prodotti sensittivi, kull 
modifika trid tkun suġġetta għal studju tal-impatt ippubblikat minn qabel, b’mod li l-leġiżlatur u l-
operaturi jkollhom iż-żmien biex jiksbu tagħrif dwar l-impatti tal-miżura prevista.
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Emenda 115
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 268 - paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jitqiesu l-evoluzzjoni tal-
kummerċ u l-iżviluppi fis-suq u l-ħtiġijiet 
tas-swieq ikkonċernati, u sabiex tissorvelja, 
meta jkun meħtieġ, l-esportazzjonijiet tal-
prodotti kkonċernati, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati, tistabbilixxi:

1. Sabiex jitqiesu l-evoluzzjoni tal-
kummerċ u l-iżviluppi fis-suq u l-ħtiġijiet 
tas-swieq ikkonċernati, u sabiex tissorvelja, 
meta jkun meħtieġ, l-esportazzjonijiet tal-
prodotti kkonċernati, il-Kummissjoni tista’, 
wara li tkun bagħtet notifika ta’ studju 
tal-impatt, tistabbilixxi permezz ta’ atti 
delegati:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti sottomessi għar-rekwiżit ta’ ċertifikat ta’ esportazzjoni huma prodotti sensittivi. Kull 
modifika trid tkun suġġetta għal studju tal-impatt ippubblikat minn qabel, b’mod li l-leġiżlatur u l-
operaturi jkollhom iż-żmien biex jiksbu tagħrif dwar l-impatti tal-miżura prevista.

Emenda 116
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 314 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti li ġejjin għandhom ikunu 
disponibbli fis-snin kalendarji indikati:

2. L-ammonti li ġejjin għandhom ikunu 
disponibbli fis-snin kalendarji indikati:

– 2009: 40.660.000 euros
– fl-2010: EUR 82 110 000, – fl-2010: EUR 82 110 000,
– mill-2011 ’il quddiem: 
EUR 122 610 000.

– mill-2011 ’il quddiem: 
EUR 122 610 000.

Or. de
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Emenda 117
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Anness V - parti A - taqsima III - punt 2 - subparagrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri huma awtorizzat biex 
jipproċedu għas-suddiviżjoni ta’ kull 
waħda mill-klassifikazzjonijiet imsemmija 
fil-punti 1) u 2) sa massimu ta’ tliet 
sottotitli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kodifikazzjoni tal-OKS trid issir kif stabbilita. Ikun jaqbel għaldaqstant li jittieħed it-test sħiħ tal-
Anness li diġà jeżisti.

Emenda 118
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Anness V - parti C - taqsima III 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karkassi għandhom jiġu kklassifikati 
billi jiġu applikati d-dispożizzjonijiet 
mogħtija fil-punt A.III. mutatis mutandis. 
Madankollu, it-terminu “koxxa” mogħti fil-
punt A.III.1 u fir-ringieli 3 u 4 tat-tabella 
mogħtija fil-punt A.III.2. għandu jinbidel 
bit-terminu “robbu ta’ wara”.

1. Il-karkassi għandhom jiġu kklassifikati 
billi jiġu applikati d-dispożizzjonijiet 
mogħtija fil-punt A.III. mutatis mutandis. 
Madankollu, it-terminu “koxxa” mogħti fil-
punt A.III.1 u fir-ringieli 3 u 4 tat-tabella 
mogħtija fil-punt A.III.2. għandu jinbidel 
bit-terminu “robbu ta’ wara”.

2. B’deroga għall-punt 1), għall-ħrief li l-
piż tal-karkassa tagħhom huwa inqas 
minn 13-il kilogramma, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni 
mingħajr l-għajnuna tal-kumitat imsemmi 
fl-Artikolu 323(1), tawtorizza lill-Istati 
Membri biex jużaw għall-finijiet tal-
klassifikazzjoni l-kriterji li ġejjin: 
a) il-piż tal-karkassa; 
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b) il-kulur tal-laħam; 
c) il-kopertura tax-xaħam.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kodifikazzjoni tal-OKS trid issir kif stabbilita. Ikun jaqbel għaldaqstant li jittieħed it-test sħiħ tal-
Anness li diġà jeżisti, filwaqt li jiġi adattat għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona


