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Emenda 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
regolament għandha tkun konsistenti 
mal-objettivi ta' kooperazzjoni għall-
iżvilupp tal-qafas ta' politika għas-sigurtà 
tal-ikel (COM(2010) 127) 
b'kunsiderazzjoni speċjali għall-iżgurar li 
t-tnehid tal-miżuri tal-PAK ma 
jipperikolax il-kapaċità għall-produzzjoni 
tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel għall-medda 
twila taż-żmien tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u l-abilità ta' dawk il-
popolazzjonijiet li jitimgħu lilhom 
infushom, filwaqt li tisssodisfa l-obbligi 
tal-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp 
skont l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 436
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sabiex jintlaħqu l-objettivi stipulati 
mill-Politika Agrikola Komuni bil-għan li 
l-bdiewa ta' daqs żgħir u medju jkunu 
provduti b'introjtu diċenti, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-prezzijiet tal-
produzzjoni ma jaqgħux taħt livell li hi 
għandha tistabbilixxi għal kull sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni u għal kwantitajiet 
ta' produzzjoni stipulati għal kull impriża 



PE492.801v01-00 4/169 AM\907930MT.doc

MT

medja. Dawn għandhom jiġu deċiżi 
b'konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tal-professjonisti u tal-unjonijiet 
sindikalisti sabiex il-prezzijiet imħallsa 
lill-bdiewa jkopru ġenwinament il-bidliet 
fil-Kostijiet tal-produzzjoni u r-
rimunerazzjoni diċenti għax-xogħol fil-
farms għal kull stabbiliment agrikolu. 
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-għodod neċessarji biex 
timplimenta d-dispożizzjonijiet dwar il-
ħażna pubblika u privata meta tkun ġiet 
osservata waqgħa anormali fil-prezzijiet 
bażiċi, u għandha tistabbilixxi kalendarju 
negozjati tal-importazzjoni meta l-
importazzjonijiet jeffettwaw b'mod 
negattiv il-prezzijiet f'kull pajjiż tal-
Unjoni.

Or. fr

Emenda 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Għan prinċipali wieħed tal-politika 
agrikola komuni għandu jkun li 
tiggarantixxi s-sigurtà u s-sovrenità tal-
ikel f'kull Stat Membru, ħaġa li timplika 
ħtieġa, fir-rigward tal-produzzjoni, li r-
regolamentazzjoni u s-sistemi ta' 
distribuzzjoni jippermettu li l-pajjiżi u r-
reġjuni jiżviluppaw il-produzzjoni 
tagħhom b'mod li jagħmilha possibbli li 
dawn jissodisfaw il-bżonnijiet tagħhom 
kemm jista' jkun possibbli.

Or. pt
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Emenda 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar "Il-PAK fid-
dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi 
tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi 
naturali u dak territorjali" tistabilixxi sfidi, 
objettivi u orjentazzjonijiet potenzjali 
għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) 
wara l-2013. Fid-dawl tad-dibattitu dwar 
dik il-Komunikazzjoni, il-PAK għandha 
tiġi riformata b’effett mill-1 ta’ Jannar 
2014. Dik ir-riforma għandha tkopri l-
istrumenti ewlenin kollha tal-PAK, inkluż 
ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 
[COM(2010)799] ta’ […] li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli 
u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-
OKS Unika). Minħabba l-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-riforma, ikun xieraq li 
jitħassar ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2010)799] u jiġi sostitwit 
b’Regolament dwar l-OKS Unika ġdid. Ir-
riforma għandha wkoll, kemm jista’ jkun 
possibbli, tarmonizza, tirrazzjonalizza u 
tissimplifika d-dispożizzjonijiet, 
partikolarment dawk li jkopru aktar minn 
settur agrikolu wieħed, inkluż li jkun 
żgurat li elementi mhux essenzjali ta’ 
miżuri jkunu jistgħu jiġu adottati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati.

(1) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar "Il-PAK fid-
dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi 
tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi 
naturali u dak territorjali" tistabilixxi sfidi, 
objettivi u orjentazzjonijiet potenzjali 
għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) 
wara l-2013. Fid-dawl tad-dibattitu dwar 
dik il-Komunikazzjoni, il-PAK għandha 
tiġi riformata b’effett mill-1 ta’ Jannar 
2014. Dik ir-riforma għandha tkopri l-
istrumenti ewlenin kollha tal-PAK, inkluż 
ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 
[COM(2010)799] ta’ […] li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli 
u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-
OKS Unika). Minħabba l-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-riforma, ikun xieraq li 
jitħassar ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2010)799] u jiġi sostitwit 
b’Regolament dwar l-OKS Unika ġdid. Ir-
riforma għandha wkoll, kemm jista’ jkun 
possibbli, tarmonizza, tirrazzjonalizza u 
tissimplifika d-dispożizzjonijiet, 
partikolarment dawk li jkopru aktar minn 
settur agrikolu wieħed, inkluż li jkun 
żgurat li elementi mhux essenzjali ta’ 
miżuri jkunu jistgħu jiġu adottati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati.
Barra minn hekk, ir-riforma għandha 
tkompli fid-direzzjoni tar-riformi 
preċedenti lejn kompetittività ikbar u 
orjentament għas-suq.

Or. en
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Emenda 439
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (it-
Trattat), il-Kunsill għandu jadotta miżuri 
dwar l-iffissar ta’ prezzijiet, imposti, 
għajnuna u limitazzjonijiet kwantitattivi. 
Fl-interess taċ-ċarezza, fejn japplika l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat, dan ir-
Regolament għandu jirreferi 
espliċitament għall-fatt li l-miżuri jiġu 
adottati mill-Kunsill fuq dik il-bażi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 43(3) huwa eċċezzjoni mill-proċedura leġiżlattiva ordinarja, fejn il-Kunsill jadotta 
miżuri dwar l-iffissar tal-għajnujiet, il-prezzijiet u l-kwantitajiet. Aħna rridu li dawn il-miżuri 
jittieħdu permezz ta' kodeċiżjoni, għalhekk din l-emenda tħassar il-Premessa 3, li tagħmel 
referenza speċifika għall-prerrogattivi tal-Kunsill.

Emenda 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Sabiex jiġu megħjuna l-bdiewa li l-
attivitajiet tagħhom fil-biċċa l-kbira 
tagħhom huma staġjonali, bħall-frott u l-
ħxejjex, jew l-għeneb, li għalihom jiġi 
impjegat persunal ikbar f'ċerti żminijiet 
tas-sena, u sabiex ikun iffaċilitat l-impjieg 
għall-ħaddiema meqjusa li huma f'riskju 
ta' esklużjoni soċjali, għandha tiddaħħal 
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sistema ta' kupuni tax-xogħol għall-
pagament ta' xogħol każwali bħas-sistema 
prevista fil-leġiżlazzjoni Taljana.

Or. it

Emenda 441
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jitqiesu l-speċifiċitajiet tas-setturi 
tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex 
ipproċessati, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ ffissar tas-snin ta' 
kummerċjalizzazzjoni għal dawk il-
prodotti.

(11) Biex jitqiesu l-speċifiċitajiet tas-setturi 
tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex 
ipproċessati, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ ffissar tas-snin ta' 
kummerċjalizzazzjoni għal dawk il-
prodotti. Il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu kalendarju għall-
importazzjonijiet tal-frott fid-dawl taċ-
ċikli ta' maturazzjoni tal-prodotti, sabiex 
jinżamm prezz rimunerattiv minimu.

Or. fr

Emenda 442
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Għandhom jiġu elenkati r-
raġunijiet għaliex il-kwistjoni tal-
prezzijiet agrikoli u l-istabilità tagħhom 
hija ċentrali għall-formulazzjoni tal-
politika agrikola komuni: is-swieq, 
partikolarment tal-prodotti agrikoli, ma 
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jirregolawx lilhom infushom. Il-kriżi 
ekonomika, finanzjarja u dik tal-ikel 
żvelaw dan. Il-volatilità tal-prezzijiet hija 
element strutturali tas-swieq agrikoli. 
Barra l-iskopertura tagħhom għall-
elementi mhux prevedibbli tat-temp u l-
epidemiji tal-mard tal-annimali, dawn 
huma milquta mill-irreversibilità tad-
deċiżjonijiet dwar il-produzzjoni u l-
investimenti u min-nuqqas ta' elastiċità 
tat-talba u tad-domanda bħala reazzjoni 
għall-prezzijiet. Il-liberalizzazzjoni mhux 
regolata tal-kummerċ agrikolu 
internazzjonali tikkaġuna riskji 
sistematiċi, filwaqt li żżid il-probabilità ta' 
tibdil f'daqqa fil-prezzijiet fid-dinja. Id-
deċiżjonijiet unilaterali minn ċerti pajjiżi 
li jesportaw il-prodotti agrikoli li 
jissospendu l-esportazzjonijiet u mbaħgad 
jerġgħu jibdewhom, kif intwera mir-
Russja, jaggravaw il-bidliet brutali fil-
prezzjiet fis-suq internazzjonali. Il-
'finanzjalizzazzjoni' dejjem tikber tal-
agrikoltura u l-ispekulazzjoni tal-prodotti 
agrikoli maġġuri fis-suq dinji f'dawn l-
aħħar għaxar snin mill-2000, 
prinċipalment permezz ta' tranżazzjonijiet 
mhux regolati u mhux trasparenti, qed 
iżżid il-volatilità tal-prezzijiet agrikoli.  
B'kunsiderazzjoni ta' dawn il-fatturi 
diversi, il-Kummissjoni għandha tipprova 
tevita u tiġġestixxi d-diversi riskji b'mod 
iktar effettiv, partikolarment ir-riskji fis-
suq li l-bdiewa huma esposti għalihom; 
din għandha tipprova tadotta sistemi 
regolatorji li jistgħu jagħtu lill-bdiewa 
profil għoli biżżejjed u rimunerazzjoni 
ekwa għall-produzzjoni tagħhom u 
għandha timmira li tittratta b'mod effettiv 
l-iżbilanċi fis-suq u li tiġġestixxi b'mod 
effiċjenti l-baġits agrikoli.

Or. fr

Emenda 443
José Bové
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Bħala miżura ta' emerġenza, l-
intervent pubbliku fis-suq għandu jsir biss 
bil-għan li jistabbilizza l-volatilità estrema 
tal-prezzijiet minħabba domanda 
temporanja eċċessiva fis-suq Ewropew. 
Din m'għandhiex tintuża biex tistabbilizza 
l-produzzjoni strutturali eċċessiva.

Or. fr

Emenda 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-politika agrikola komuni għandu 
jkollha strumenti u mekkaniżmi li 
jiggarantixxu prezzijiet ġusti għall-
produtturi u li jipprovdu lill-bdiewa bl-
introjtu rikjest għall-kontinwità tal-
produzzjoni u għal provvista regolari tal-
ikel.

Or. pt

Emenda 445
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għall-fini taċ-ċarezza u tat- (13) Għall-fini taċ-ċarezza u tat-
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trasparenza, id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu suġġetti għal struttura komuni, waqt 
li tinżamm il-politika segwita f’kull settur. 
Għal dak l-għan ikun xieraq li ssir 
distinzjoni bejn il-prezzijiet ta’ referenza u 
l-prezzijiet ta’ intervent u li dawn tal-aħħar 
jiġu ddefiniti, partikolarment billi jiġi 
ċċarat li l-prezzijiet ta’ intervent għal 
intervent pubbliku biss jikkorrispondu 
għall-prezzijiet amministrati applikati 
msemmija fl-ewwel sentenza tal-
paragrafu 8 tal-Anness 3 għall-Ftehim tad-
WTO dwar l-Agrikoltura (i.e. għajnuna 
għal differenza fil-prezzijiet). F’dan il-
kuntest ta’ min jifhem li intervent fis-suq 
jista’ jieħu l-għamla ta’ intervent pubbliku, 
kif ukoll għamliet oħra ta’ intervent li ma 
jużawx indikazzjonijiet ta’ prezzijiet 
stabbiliti minn qabel.

trasparenza, id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu suġġetti għal struttura komuni, waqt 
li tinżamm il-politika segwita f’kull settur. 
Għal dak l-għan ikun xieraq li ssir 
distinzjoni bejn il-prezzijiet ta’ referenza u 
l-prezzijiet ta’ intervent fuq il-bażi tal-
ispejjeż veri tal-produzzjoni u l-inflazzjoni 
u li dawn tal-aħħar jiġu ddefiniti, 
partikolarment billi jiġi ċċarat li l-prezzijiet 
ta’ intervent għal intervent pubbliku biss 
jikkorrispondu għall-prezzijiet 
amministrati applikati msemmija fl-ewwel 
sentenza tal-paragrafu 8 tal-Anness 3 għall-
Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura (i.e. 
għajnuna għal differenza fil-prezzijiet). 
F’dan il-kuntest ta’ min jifhem li intervent 
fis-suq jista’ jieħu l-għamla ta’ intervent 
pubbliku, kif ukoll għamliet oħra ta’ 
intervent li ma jużawx indikazzjonijiet ta’ 
prezzijiet stabbiliti minn qabel.

Or. pl

Emenda 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għall-fini taċ-ċarezza u tat-
trasparenza, id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu suġġetti għal struttura komuni, waqt 
li tinżamm il-politika segwita f’kull settur. 
Għal dak l-għan ikun xieraq li ssir 
distinzjoni bejn il-prezzijiet ta’ referenza u 
l-prezzijiet ta’ intervent u li dawn tal-aħħar 
jiġu ddefiniti, partikolarment billi jiġi 
ċċarat li l-prezzijiet ta’ intervent għal 
intervent pubbliku biss jikkorrispondu 
għall-prezzijiet amministrati applikati 
msemmija fl-ewwel sentenza tal-
paragrafu 8 tal-Anness 3 għall-Ftehim tad-
WTO dwar l-Agrikoltura (i.e. għajnuna 
għal differenza fil-prezzijiet). F’dan il-

(13) Għall-fini taċ-ċarezza u tat-
trasparenza, id-dispożizzjonijiet għandhom 
ikunu suġġetti għal struttura komuni, waqt 
li tinżamm il-politika segwita f’kull settur. 
Għal dak l-għan ikun xieraq li ssir 
distinzjoni bejn il-prezzijiet ta’ referenza u 
l-prezzijiet ta’ intervent u li dawn tal-aħħar 
jiġu ddefiniti, partikolarment billi jiġi 
ċċarat li l-prezzijiet ta’ intervent għal 
intervent pubbliku biss jikkorrispondu 
għall-prezzijiet amministrati applikati 
msemmija fl-ewwel sentenza tal-
paragrafu 8 tal-Anness 3 għall-Ftehim tad-
WTO dwar l-Agrikoltura (i.e. għajnuna 
għal differenza fil-prezzijiet). F’dan il-
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kuntest ta’ min jifhem li intervent fis-suq 
jista’ jieħu l-għamla ta’ intervent pubbliku, 
kif ukoll għamliet oħra ta’ intervent li ma 
jużawx indikazzjonijiet ta’ prezzijiet 
stabbiliti minn qabel.

kuntest ta’ min jifhem li intervent fis-suq 
jista’ jieħu l-għamla ta’ intervent pubbliku, 
kif ukoll għamliet oħra ta’ intervent li ma 
jużawx indikazzjonijiet ta’ prezzijiet 
stabbiliti minn qabel. Il-prezzijiet bażiċi 
jew il-prezzijiet l-iktar baxxi għandhom 
jipprovaw jikkumpensaw għall-bidliet fil-
kostijiet tal-produzzjoni u jipprovdu 
rimunerazzjoni diċenti għax-xogħol fil-
farms tal-familja.

Or. fr

Emenda 447
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Kif ikun xieraq għal kull settur 
konċernat fil-dawl tal-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti, is-
sistema ta’ intervent għandha tkun 
disponibbli matul ċerti perjodi tas-sena u
għandha tkun miftuħa matul dak il-
perjodu jew fuq bażi permanenti jew 
għandha tinfetaħ skont kif ikunu l-
prezzijiet fis-swieq.

(14) Kif ikun xieraq għal kull settur 
konċernat fil-dawl tal-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti, is-
sistema ta’ intervent, kulmeta jkun hemm 
ħtieġa murija li din tiġi attivata, għandha 
tkun disponibbli u miftuħa jew fuq bażi 
permanenti jew skont kif ikunu l-prezzijiet 
fis-swieq.

Or. pt

Emenda 448
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Kif ikun xieraq għal kull settur 
konċernat fil-dawl tal-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti, is-

(14) Kif ikun xieraq għal kull settur 
konċernat fil-dawl tal-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti, is-
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sistema ta’ intervent għandha tkun 
disponibbli matul ċerti perjodi tas-sena u 
għandha tkun miftuħa matul dak il-perjodu 
jew fuq bażi permanenti jew għandha 
tinfetaħ skont kif ikunu l-prezzijiet fis-
swieq.

sistema ta’ intervent għandha tkun 
disponibbli matul ċerti perjodi tas-sena u 
għandha tkun miftuħa matul dak il-perjodu 
jew fuq bażi permanenti jew għandha 
tinfetaħ fil-ħin adegwat skont kif ikunu l-
prezzijiet fis-swieq.

Or. lv

Emenda 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Kif ikun xieraq għal kull settur 
konċernat fil-dawl tal-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti, is-
sistema ta’ intervent għandha tkun 
disponibbli matul ċerti perjodi tas-sena u 
għandha tkun miftuħa matul dak il-perjodu 
jew fuq bażi permanenti jew għandha 
tinfetaħ skont kif ikunu l-prezzijiet fis-
swieq.

(14) Kif ikun xieraq għal kull settur 
konċernat fil-dawl tal-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti, is-
sistema ta’ intervent għandha tkun 
disponibbli matul ċerti perjodi tas-sena u 
għandha tkun miftuħa matul dak il-perjodu 
jew fuq bażi permanenti jew għandha 
tinfetaħ skont kif ikunu l-prezzijiet fis-
swieq. Din għandha timmira li żżomm 
prezz minimu bażiku intra Komunitarju 
għal kwantitajiet speċifiċi tal-produzzjoni.

Or. fr

Emenda 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-livell tal-prezz li fih isir ix-xiri 
sfurzat b’intervent pubbliku, jiġifieri, 
b’għajnuna għal differenza fil-prezzijiet, 
għandu jkun bi prezz fiss għal ċerti 
kwantitajiet għal xi prodotti, u f’każijiet 

(15) Il-livell tal-prezz li fih isir ix-xiri 
sfurzat b’intervent pubbliku, jiġifieri, 
b’għajnuna għal differenza fil-prezzijiet, 
għandu jkun bi prezz fiss għal ċerti 
kwantitajiet għal xi prodotti, u f’każijiet 
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oħra għandu jkun jiddependi minn sejħa 
għal offerti, li jirrifletti l-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti.

oħra għandu jkun jiddependi minn sejħa 
għal offerti, li jirrifletti l-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti.
Għandhom jittieħdu miżuri biex ikun 
żgurat li l-prezzijiet bażiċi jikkumpensaw 
kompletament għall-bidliet fil-prezzijiet 
tal-produzzjoni u jipprovdu 
rimunerazzjoni raġonevoli għax-xogħol 
tal-bdiewa minn familji żgħar.

Or. fr

Emenda 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-possibbiltà ta’ disponiment ta’ prodotti 
mixtrijin b’xiri sfurzat b’intervent 
pubbliku. Miżuri bħal dawn għandhom 
jittieħdu b’mod li ma jitħalliex ikun hemm 
taqlib fis-swieq u li jkun żgurat aċċess 
ugwali għall-prodotti u trattament ugwali 
għax-xerrejja.

(16) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-possibbiltà ta’ disponiment ta’ prodotti 
mixtrijin b’xiri sfurzat b’intervent 
pubbliku. Miżuri bħal dawn għandhom 
jittieħdu b’mod li ma jitħalliex ikun hemm 
taqlib fis-swieq, li jkun żgurat aċċess 
ugwali għall-prodotti u trattament ugwali 
għax-xerrejja u li jagħmilha possibbli li l-
prodotti jkunu disponibbli għall-iskema 
għad-distribuzzjoni ta' ikel lill-persuni l-
aktar fil-bżonn fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 452
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-possibbiltà ta’ disponiment ta’ prodotti 
mixtrijin b’xiri sfurzat b’intervent 
pubbliku. Miżuri bħal dawn għandhom 
jittieħdu b’mod li ma jitħalliex ikun hemm 
taqlib fis-swieq u li jkun żgurat aċċess 
ugwali għall-prodotti u trattament ugwali 
għax-xerrejja.

(16) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
l-possibbiltà ta’ disponiment ta’ prodotti 
mixtrijin b’xiri sfurzat b’intervent 
pubbliku. Miżuri bħal dawn għandhom 
jittieħdu b’mod li ma jitħalliex ikun hemm 
taqlib fis-swieq u li jkun żgurat aċċess 
ugwali għall-prodotti u trattament ugwali 
għax-xerrejja. Id-disponiment ta' prodotti, 
meta jkun possibbli, jista' jintuża biex 
jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija Ewropa 
2020, filwaqt li fl-istess ħin jiġi evitat ix-
xkiel fis-suq tal-ikel.

Or. en

Emenda 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Biex tiġi żgurata t-trasparenza tas-suq, 
is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni meta jkunu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet li bihom hija 
tkun tista’ tiddeċiedi li tagħti għajnuna għal 
ħażna privata biex tikseb l-għan li 
tibbilanċja s-suq u tistabbilizza l-prezzijiet 
tas-suq, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni tas-
suq.

(17) Biex tiġi żgurata t-trasparenza tas-suq, 
is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni meta jkunu 
stabbiliti l-kondizzjonijiet li bihom hija 
tkun tista’ tiddeċiedi li tagħti għajnuna għal 
ħażna privata biex tikseb l-għan li 
tibbilanċja s-suq u tiggarantixxi prezz 
intra Komunitarju minimu li jiflaħ jagħti 
lill-bdiewa standard tal-għajxien 
raġonevoli bi qbil mal-miri tal-PAK.

Or. fr

Emenda 454
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Biex tiġi żgurata t-trasparenza tas-suq, 
is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni meta jkunu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet li bihom hija 
tkun tista’ tiddeċiedi li tagħti għajnuna għal 
ħażna privata biex tikseb l-għan li 
tibbilanċja s-suq u tistabbilizza l-prezzijiet 
tas-suq, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni tas-
suq.

(17) Biex tiġi żgurata t-trasparenza tas-suq, 
is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni meta jkunu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet li bihom hija 
tkun tista’ tiddeċiedi li tagħti għajnuna għal 
ħażna privata biex tikseb l-għan li 
tibbilanċja s-suq u tistabbilizza l-prezzijiet 
tas-suq, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni tas-
suq. Is-settur tal-laħam tal-fenek 
m'għandux l-għażla li jistabbilixxi 
għajnuna għall-ħżin privat. Peress li l-
problemi tiegħu huma simili bħal dawk li 
jesperjenzaw is-setturi li huma diġà 
koperti minn din l-iskema, din l-għażla 
għandha titwessa' sabiex tiġi aġġustata l-
provvista fis-settur tal-laħam tal-fenek.

Or. es

Emenda 455
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-
għajnuna fir-rigward taz-zokkor abjad: il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, filwaqt li tqis is-
sitwazzjoni fis-suq, tiddeċiedi li tagħti 
għajnuna għall-ħżin privat taz-zokkor 
abjad lil impriżi li jiġu allokati kwota taz-
zokkor jekk il-prezz medju rreġistrat fl-
Unjoni għaz-zokkor abjad ikun inqas 
minn 115 % tal-prezz ta’ referenza matul 
perjodu rappreżentattiv u jkun mistenni 
jibqa’ f’dak il-livell.
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Or. pl

Emenda 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex ikun żgurat li l-ħażna privata 
jkollha l-effett mixtieq fuq is-suq, is-setgħa 
li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ 
miżuri għat-tnaqqis tal-ammont ta’ 
għajnuna li jkollha titħallas fejn il-kwantità 
maħżuna tkun anqas mill-kwantità 
kkuntrattjata; u fir-rigward ta’ 
kundizzjonijiet għall-għoti ta’ ħlas bil-
quddiem.

(20) Biex ikun żgurat li l-ħażna privata 
jkollha l-effett mixtieq fuq is-suq, is-setgħa 
li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ 
miżuri għat-tnaqqis tal-ammont ta’ 
għajnuna li jkollha titħallas meta l-kwantità
maħżuna tkun anqas mill-kwantità 
kkuntrattjata; il-kundizzjonijiet għall-għoti 
ta' ħlas bil-quddiem u l-kundizzjonijiet 
għall-kummerċjalizzazzjoni mill-ġdid u d-
disponiment ta' prodotti, anke li dawn 
ikunu disponibbli għall-iskema għad-
distribuzzjoni ta' ikel lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 457
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Sabiex issaħħaħ u tikkumplimenta 
l-miżuri eżistenti tal-ġestjoni tas-suq 
pubbliku, u bil-għan li tiżgura li s-suq 
jiffunzjona bla xkiel, il-Kummissjoni 
għandha ddaħħal għodda ta' ġestjoni 
privata tal-provvista permezz tal-
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koordinazzjoni tal-operaturi nnifishom, li 
għandhom ikunu jistgħu jirtiraw jew 
jipproċessaw prodotti meta jkun meħtieġ 
matul is-sena tal-kummerċjalizzazzjoni 
permezz ta' assoċjazzjonijiet rikonoxxuti 
ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi ta' 
daqs xieraq. Biex tiżgura li din l-għodda 
ma toperax b'mod li jmur kontra l-
objettivi tal-PAK u s-suq uniku, il-
Kummissjoni għandha tistipola l-
kundizzjonijiet li jirregolaw l-operar, l-
awtorizzazzjoni u l-attivazzjoni tagħha, kif 
ukoll regoli li jirregolaw il-finanzjament 
tagħha, filwaqt li tiżgura li din tkun 
kumpatibbli mar-regoli tal-kompetizzjoni 
tal-UE.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tevita l-volatilità billi tuża l-awtoregolamentazzjoni tas-settur biex tiġi 
stabbilita għodda ta' ġestjoni tas-suq. L-assoċjazzjonijiet jista' jkollhom dan ir-rwol taħt is-
sorveljanza tal-UE.

Emenda 458
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Sabiex l-istrumenti eżistenti ta' 
ġestjoni tas-suq jissaħħu u jiġu kompletati 
u jkun żgurat li dawn jaħdmu bla xkiel, 
għandu jiddaħħal strument li jkun ibbażat 
fuq il-ġestjoni privata tal-provvista u l-
koordinazzjoni bejn il-parteċipanti 
individwali tas-suq.  Il-parteċipanti tas-
suq għandu jkollhom l-għażla li jirtiraw 
prodott matul is-sena tal-
kummerċjalizzazzjoni permezz tal-appoġġ 
ta' assoċjazzjonijiet rikonoxxuti ta' 
organizzazzjonijiet tal-produtturi li 
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għandhom daqs xieraq fis-suq. 
Madankollu, sar ftit progress s'issa fl-
istabbiliment ta' organizzazzjonijiet tal-
produtturi fis-settur tal-ħalib. Saż-żmien 
meta jkunu ġew stabbiliti 
organizzazzjonijiet tal-produtturi li jkunu 
b'saħħithom biżżejjed biex jinnegozjaw ir-
regoli fis-suq, il-produtturi jridu jkunu 
garantiti grad minimu ta' stabilità fis-suq 
bl-għajnuna ta' organizzazzjoni tas-suq li 
taġġustja l-produzzjoni għad-domanda 
Ewropea.  Is-sistema ta' kwoti tal-ħalib, 
għalhekk, għandha tiġi estiża sal-2017.

Or. de

Emenda 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-iskema attwali għad-distribuzzjoni 
ta’ ikel lill-persuni l-aktar fil-bżonn fl-
Unjoni, li ġiet adottata skont il-politika 
agrikola komuni, għandha tkun is-suġġett 
ta’ regolament separat li jiġi adottat bl-
għan li jirrifletti l-objettivi ta’ koeżjoni 
soċjali tagħha. Madankollu, f'dan ir-
Regolament għandha ssir dispożizzjoni li 
tippermetti d-disponiment ta’ prodotti 
miżmuma fi stokkijiet b’intervent pubbliku
billi tagħmilhom disponibbli biex jintużaw 
fl-iskema.

(24) L-iskema attwali għad-distribuzzjoni 
ta’ ikel lill-persuni l-aktar fil-bżonn fl-
Unjoni għandha tkompli, skont il-bażi 
legali xierqa sabiex jiġu riflessi l-objettivi 
ta’ koeżjoni soċjali tagħha u tingħata l-
possibilità li tikkontribwixxi għall-miri 
tal-Istrateġija Ewropea 2020 biex 
jitnaqqas il-faqar fl-Ewropa. F'dan ir-
Regolament għandha ssir dispożizzjoni li 
tippermetti d-disponiment ta’ prodotti 
miżmuma fi stokkijiet b’intervent pubbliku
u ħżin privat billi tagħmilhom disponibbli 
biex jintużaw fl-iskema.

Or. en

Emenda 460
Agnès Le Brun
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Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-konsum ta’ frott u ħxejjex u ta’ 
prodotti tal-ħalib fost it-tfal għandu jkun 
inkoraġġit, fosthom billi jiżdied b'mod 
permanenti s-sehem ta’ dawk il-prodotti 
fid-dieti tat-tfal fl-istadju meta jkunu 
għadhom qed jiżviluppaw id-drawwiet 
tagħhom fil-konsum tal-ikel. Għalhekk 
għandha tiġi promossa l-għajnuna tal-
Unjoni għall-finanzjament jew 
kofinanzjament tal-provvista ta’ prodotti 
bħal dawn lit-tfal fl-istabbilimenti 
edukattivi.

(25) Il-konsum ta’ frott u ħxejjex u ta’ 
prodotti tal-ħalib fost it-tfal għandu jkun 
inkoraġġit, fosthom billi jiżdied b'mod 
permanenti s-sehem ta’ dawk il-prodotti 
fid-dieti tat-tfal fl-istadju meta jkunu 
għadhom qed jiżviluppaw id-drawwiet 
tagħhom fil-konsum tal-ikel. Għalhekk 
mhux biss għandha tiġi promossa l-
għajnuna tal-Unjoni għall-finanzjament 
jew kofinanzjament tal-provvista ta’ 
prodotti bħal dawn lit-tfal fl-istabbilimenti 
edukattivi, preskolari u ekstrakurrikulari: 
għalhekk, speċifikament fil-każ tal-ħaxin,
l-Unjoni għandha tagħti l-għajnuna biex 
tgħin ittejjeb ix-xbiha u l-perċezzjoni tal-
ħxejjex friski kemm fost it-tfal kif ukoll 
fost il-familji tagħhom sabiex 
tinkoraġġixxi l-konsum tagħhom.

Or. fr

Emenda 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Iż-żejt taż-żebbuga huma l-element 
prinċipali fid-dieta Mediterranja. Diversi 
studji ppubblikati matul l-aħħar 
għexieren ta' snin irrapurtaw rabta bejn 
il-konsum taż-żejt taż-żebbuġa u titjib fis-
saħħa kardjovaskulari, sistema immuna 
iktar b'saħħitha u l-kontroll ta' problemi 
pubbliċi maġġuri tas-saħħa. Il-konsum 
taż-żejt taż-żebbuġa fl-UE jeħtieġ jiġi 
promoss. B'kunsiderazzjoni ta' dan, il-
Kummissjoni qed titħeġġeġ tfassal, fi 
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żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, programm simili bħal dawk 
immirati lejn il-promozzjoni tal-konsum 
tal-prodotti tal-ħalib u l-frott u l-ħxejjex 
fl-istabbilimenti edukattivi u tal-kura tas-
saħħa.  Il-parteċipazzjoni mill-Istati 
Membri f'dan il-programm tkun fuq bażi 
volontarja. Il-finanzjament tal-UE 
provdut lill-Istati Membri li jiddeċiedu 
jipparteċipaw ikun simili bħal dak provdut 
għall-programmi eżistenti msemmija 
hawn fuq.

Or. es

Emenda 462
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Il-Kummissjoni għandha tingħata l-
opportunità li tistabiblixxi, permezz ta' atti 
delegati, programmi mfassla biex 
jippromwovu l-konsum ta' prodotti barra 
l-frott u l-ħxejjex u l-prodotti tal-ħalib fl-
iskejjel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiddaħħlu setturi oħra f'din l-iskema b'suċċess.

Emenda 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) F'xi Stati Membri l-grad li bih il-
produtturi huma organizzati huwa 
partikolarment żgħir, u l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi huma 
dgħajfa, biex ma ngħidux noneżistenti. 
B'kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni 
speċifika tagħhom u l-grad li bih l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
żviluppat fit-territorju tagħhom, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu li l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jeżerċitaw ir-
responsabilitajiet mogħtija lill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi.

Or. pt

Emenda 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-iskema ta’ għajnuna għall-
organizzazzjonijiet tal-produtturi tal-ħops 
tintuża biss fi Stat Membru wieħed. Biex 
tinħoloq il-flessibbiltà u biex l-approċċ 
f’dan is-settur jiġi armonizzat mas-setturi 
l-oħra, l-iskema tal-għajnuna 
m’għandhiex titkompla, bil-possibbiltà li 
l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jkunu 
megħjunin permezz ta’ miżuri ta’ żvilupp 
rurali.

imħassar

Or. de

Emenda 465
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Dan ir-Regolament jiddistingwi bejn 
il-frott u ħxejjex, li jinkludu l-frott u 
ħxejjex għall-kummerċjalizzazzjoni u, 
min-naħa l-waħda l-frott u ħxejjex 
maħsubin għall-ipproċessar u, min-naħa l-
oħra l-frott u ħxejjex ipproċessati. Ir-regoli 
dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, 
programmi operazzjonali u assistenza 
finanzjarja mill-Unjoni japplikaw biss 
għall-frott u ħxejjex u għall-frott u 
ħxejjex maħsubin biss għall-ipproċessar.

(32) Dan ir-Regolament jiddistingwi bejn 
il-frott u ħxejjex, li jinkludu l-frott u 
ħxejjex għall-kummerċjalizzazzjoni u, 
min-naħa l-waħda l-frott u ħxejjex 
maħsubin għall-ipproċessar u, min-naħa l-
oħra l-frott u ħxejjex ipproċessati.

Or. es

Emenda 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Dan ir-Regolament jiddistingwi bejn 
il-frott u ħxejjex, li jinkludu l-frott u 
ħxejjex għall-kummerċjalizzazzjoni u, 
min-naħa l-waħda l-frott u ħxejjex 
maħsubin għall-ipproċessar u, min-naħa l-
oħra l-frott u ħxejjex ipproċessati. Ir-regoli 
dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, 
programmi operazzjonali u assistenza 
finanzjarja mill-Unjoni japplikaw biss 
għall-frott u ħxejjex u għall-frott u ħxejjex 
maħsubin biss għall-ipproċessar.

(32) Dan ir-Regolament jiddistingwi bejn 
il-frott u ħxejjex, li jinkludu l-frott u 
ħxejjex għall-kummerċjalizzazzjoni bħala 
prodotti friski u, min-naħa l-waħda l-frott u 
ħxejjex maħsubin għall-ipproċessar u, min-
naħa l-oħra l-frott u ħxejjex ipproċessati. 
Ir-regoli dwar l-organizzazzjonijiet tal-
produtturi, programmi operazzjonali u 
assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
japplikaw biss għall-frott u ħxejjex u għall-
frott u ħxejjex maħsubin biss għall-
ipproċessar.

Or. es

Emenda 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Il-produzzjoni tal-frott u ħxejjex mhix 
prevedibbli, u l-prodotti jitħassru. Anki 
produzzjoni żejda limitata tista' taffettwa s-
suq b'mod sinifikanti. Għalhekk għandhom 
jiġu stabbiliti miżuri għal immaniġġjar ta’ 
kriżijiet u dawn il-miżuri għandhom 
ikomplu jiġu integrati fi programmi 
operazzjonali.

(33) Il-produzzjoni tal-frott u ħxejjex mhix 
prevedibbli, u l-prodotti jitħassru. Anki 
produzzjoni żejda limitata tista' taffettwa s-
suq b'mod sinifikanti. Għalhekk għandhom 
jiġu stabbiliti miżuri għal immaniġġjar ta’ 
kriżijiet, pereżempju l-irtirar mis-suq jew 
kalendarji tal-importazzjonijiet bejn l-
Istati Membri, u dawn il-miżuri għandhom 
ikomplu jiġu integrati fi programmi 
operazzjonali.

Or. fr

Emenda 468
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) L-appoġġ għat-twaqqif ta’ gruppi tal-
produtturi għandu jingħata għas-setturi 
kollha fl-Istati Membri kollha fl-ambitu tal-
politika tal-iżvilupp rurali, għalhekk l-
appoġġ speċifiku fis-settur tal-frott u l-
ħxejjex għandu jieqaf.

(35) L-appoġġ għat-twaqqif ta’ gruppi tal-
produtturi għandu jingħata għas-setturi 
kollha fl-Istati Membri kollha fl-ambitu tal-
politika tal-iżvilupp rurali, għalhekk l-
appoġġ speċifiku (inkluż l-investiment) 
fis-settur tal-frott u l-ħxejjex għandu jieqaf.

Or. lv

Emenda 469
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 35
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) L-appoġġ għat-twaqqif ta’ gruppi tal-
produtturi għandu jingħata għas-setturi 
kollha fl-Istati Membri kollha fl-ambitu tal-
politika tal-iżvilupp rurali, għalhekk l-
appoġġ speċifiku fis-settur tal-frott u l-
ħxejjex għandu jieqaf.

(35) L-appoġġ għat-twaqqif ta’ gruppi tal-
produtturi għandu jingħata għas-setturi 
kollha fl-Istati Membri kollha fl-ambitu tal-
politika tal-iżvilupp rurali, għalhekk l-
appoġġ speċifiku fis-settur tal-frott u l-
ħxejjex għandu jieqaf. Dan l-appoġġ 
m'għandux ifixkel il-kundizzjonijiet 
ugwali tal-kompetizzjoni għall-bdiewa u l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-suq 
intern.

Or. en

Emenda 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Huwa importanti li jiġu pprovduti 
miżuri ta’ appoġġ fis-settur tal-inbid li 
jistgħu jsaħħu l-istrutturi kompetittivi. 
Waqt li dawk il-miżuri għandhom ikunu 
ddefiniti u ffinanzjati mill-Unjoni, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jagħżlu s-sett 
xieraq ta’ miżuri biex jissodisfaw il-
ħtiġijiet tal-korpi reġjonali tagħhom, billi 
jqisu l-partikolaritajiet tagħhom, fejn ikun 
meħtieġ, kif ukoll jintegrawhom fi 
programmi ta’ appoġġ nazzjonali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
għall-implimentazzjoni ta’ programmi bħal 
dawn.

(39) Huwa importanti li jiġu pprovduti 
miżuri ta’ appoġġ fis-settur tal-inbid. Waqt 
li dawk il-miżuri għandhom ikunu ddefiniti 
u ffinanzjati mill-Unjoni, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew jagħżlu s-sett xieraq 
ta’ miżuri biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-
korpi reġjonali tagħhom, billi jqisu l-
partikolaritajiet tagħhom, fejn ikun 
meħtieġ, kif ukoll jintegrawhom fi 
programmi ta’ appoġġ nazzjonali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
għall-implimentazzjoni ta’ programmi bħal 
dawn.

Or. fr

Emenda 471
Astrid Lulling
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Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Waħda mill-miżuri ewlenin eliġibbli 
għall-programmi ta’ appoġġ nazzjonali 
għandha tkun il-promozzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ nbejjed tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi. Attivitajiet ta’ 
ristrutturar u konverżjoni għandhom 
ikomplu jkunu koperti minħabba l-effetti 
strutturali pożittivi tagħhom fuq is-settur 
tal-inbid. L-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għal investimenti fis-settur tal-
inbid li jkunu indirizzati biex itejbu l-
prestazzjoni ekonomika tal-intrapriżi bħala 
tali. L-appoġġ għal distillazzjoni ta’ 
prodotti sekondarji għandu jkun miżura 
disponibbli għall-Istati Membri li jkunu 
jixtiequ jużaw dak l-istrument biex 
jiżguraw il-kwalità tal-inbid, waqt li 
jitħares l-ambjent.

(40) Waħda mill-miżuri ewlenin eliġibbli 
għall-programmi ta’ appoġġ nazzjonali 
għandha tkun il-promozzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ nbejjed tal-
Unjoni fl-unjoni u f’pajjiżi terzi. 
Attivitajiet ta’ ristrutturar u konverżjoni 
għandhom ikomplu jkunu koperti 
minħabba l-effetti strutturali pożittivi 
tagħhom fuq is-settur tal-inbid. L-appoġġ 
għandu wkoll ikun disponibbli għal 
investimenti fis-settur tal-inbid li jkunu 
indirizzati biex itejbu l-prestazzjoni 
ekonomika tal-intrapriżi bħala tali. L-
appoġġ għal distillazzjoni ta’ prodotti 
sekondarji għandu jkun miżura disponibbli 
għall-Istati Membri li jkunu jixtiequ jużaw 
dak l-istrument biex jiżguraw il-kwalità tal-
inbid, waqt li jitħares l-ambjent.

Or. fr

Emenda 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Fil-każ ta' diżastru, sew jekk 
naturali jew maħluq mill-bniedem, il-
bdiewa fl-Istati Membri għandhom ikunu 
koperti minn assigurazzjoni agrikola 
pubblika li tiggarnatixxi li jkollhom livell 
ekwu ta' protezzjoni.

Or. pt
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Emenda 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) It-trobbija tan-naħal hija 
kkaratterizzata mid-diversità fil-
kundizzjonijiet u rendimenti tal-
produzzjoni u mill-mod kif huma mxerrdin 
l-operaturi ekonomiċi u l-varjetà tagħhom, 
kemm fl-istadju tal-produzzjoni kif ukoll 
f’dak tal-kummerċjalizzazzjoni. Barra 
minn hekk, minħabba t-tixrid tal-varroasi 
f’diversi Stati Membri fis-snin reċenti u l-
problemi li dik il-marda tikkawża lill-
produzzjoni tal-għasel, tibqa’ meħtieġa 
azzjoni mill-Unjoni minħabba li l-varroasi 
ma tistax tinqered kompletament u 
għandha tiġi ttrattata bi prodotti approvati. 
Fid-dawl ta’ dawn iċ-ċirkostanzi u biex 
jitjiebu l-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
apikultura fl-Unjoni, kull tliet snin 
għandhom jiġu mfassla programmi 
nazzjonali għas-settur bil-għan li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ġenerali għall-produzzjoni 
u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
apikultura. Dawk il-programmi nazzjonali 
għandhom ikunu ffinanzjati parzjalment 
mill-Unjoni.

(44) It-trobbija tan-naħal hija 
kkaratterizzata mid-diversità fil-
kundizzjonijiet u rendimenti tal-
produzzjoni u mill-mod kif huma mxerrdin 
l-operaturi ekonomiċi u l-varjetà tagħhom, 
kemm fl-istadju tal-produzzjoni kif ukoll 
f’dak tal-kummerċjalizzazzjoni. Barra 
minn hekk, minħabba t-tixrid tal-varroasi 
f’diversi Stati Membri fis-snin reċenti u l-
problemi li dik il-marda tikkawża lill-
produzzjoni tal-għasel, tibqa’ meħtieġa 
azzjoni kkordinata mill-Unjoni bħala parti 
minn politika Ewropea veterana minħabba 
li l-varroasi ma tistax tinqered 
kompletament u għandha tiġi ttrattata bi 
prodotti approvati. Fid-dawl ta’ dawn iċ-
ċirkostanzi u biex jitjiebu s-saħħa tan-
naħal u l-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
apikultura fl-Unjoni, kull tliet snin 
għandhom jiġu mfassla programmi 
nazzjonali għas-settur bil-għan li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ġenerali għall-produzzjoni 
u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
apikultura. Dawk il-programmi nazzjonali 
għandhom ikunu ffinanzjati parzjalment 
mill-Unjoni.

Or. fr

Emenda 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 48
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) L-applikazzjoni ta’ standards għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti agrikoli 
tista’ tikkontribwixxi għat-titjib tal-
kundizzjonijiet ekonomiċi għall-
produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni, kif 
ukoll għall-kwalità ta’ prodotti bħal dawn. 
L-applikazzjoni ta’ standards bħal dawn 
hija, għalhekk, fl-interess tal-produtturi, 
kummerċjanti u konsumaturi.

(48) L-applikazzjoni ta’ standards għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti agrikoli 
tista’ tikkontribwixxi għat-titjib tal-
kundizzjonijiet ekonomiċi għall-
produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni, kif 
ukoll għall-kwalità ta’ prodotti bħal dawn. 
L-applikazzjoni ta’ standards bħal dawn 
hija, għalhekk, fl-interess tal-produtturi, 
kummerċjanti u konsumaturi. Sabiex 
jinħoloq dan it-titjib ekonomiku u 
kwalitattiv, dan ir-Regolament u r-
regolamenti implimentattivi tiegħu 
għandhom jinkludu d-dispożizzjonijiet 
preċedenti kollha tal-OKS u r-regolamenti 
implimentattivi tagħha dwar standards 
speċifiċi, inklużi dawk dwar 
indikazzjonijiet ta' oriġini, rekwiżiti 
addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' frott u ħxejjex, u l-kontenut ta' 
standards dwar il-laħam minn annimali 
bovini li għandhom 12-il xahar jew inqas, 
ħalib u prodotti tal-ħalib, xaħmijiet li 
jiddellku, bajd u laħam tat-tjur, ħops u 
għasel.

Or. fr

Emenda 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Waħda mill-miżuri ewlenin eliġibbli 
għall-programmi ta’ appoġġ nazzjonali 
għandha tkun il-promozzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti agrikoli 
fl-UE u f’pajjiżi terzi.

Or. en
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Emenda 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Meqjus l-interess tal-konsumaturi li 
jirċievu informazzjoni dwar prodotti li 
tkun adegwata u trasparenti, għandu jkun
possibbli li jiġi identifikat il-post tal-biedja, 
bl-aproċċ ta’ każ b’każ fil-livell ġeografiku 
xieraq, waqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta’ 
xi setturi, partikolarment fir-rigward ta’ 
prodotti agrikoli pproċessati.

(54) Peress li l-oriġini hija indikazzjoni 
utli għall-konsumaturi u għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-
produtturi, hu mixtieq li dan ir-rekwiżit 
jitwessa' biex jindika l-oriġini tal-prodotti, 
b'konsistenza mal-kontenut tar-
regolament dwar l-informazzjoni għall-
konsumatur; għandu wkoll ikun possibbli 
li jiġi identifikat il-post tal-biedja, bl-
aproċċ ta’ każ b’każ fil-livell ġeografiku 
xieraq, waqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta’ 
xi setturi, partikolarment fir-rigward ta’ 
prodotti agrikoli pproċessati.

Or. fr

Emenda 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Premessa 82a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(82a) Għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali u fid-dawl tal-politika tal-
ippjanar reġjonali fiż-żoni rurali bi 
tradizzjoni ta' produzzjoni tal-inbid, u lil 
hinn mir-rekwiżit li jinżammu l-
monitoraġġ, id-diversità, il-presitġju u l-
kwalità tal-prodotti tal-inbid Ewropej, is-
sistema preżenti ta' drittijiet għat-tħawwil 
fis-settur tal-inbid għandha tinżamm, 
filwaqt li tiġi modernizzata l-ġestjoni 
tagħha u ssir iktar flessibbli fil-livell tal-
Istati Membri.
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Or. fr

Emenda 478
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 82a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(82a) Ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 
jipprevedi li l-kwoti taz-zokkor huma 
previsti li jiskadu sat-
30 ta’ Settembru 2015. Sabiex tkun 
żgurata tranżizzjoni bla xkiel tas-settur 
sat-terminazzjoni tas-sistema tal-kwoti, hu 
xieraq li s-sistema tal-kwoti tiġi estiża 
b'sentejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Estensjoni ta' sentenjn tas-sistema tal-kwoti tiżgura bdil bla xkiel għas-settur. L-estensjoni 
għandha tkun limitata għal sentejn sabiex titħeġġeġ il-kompetittività tas-settur taz-zokkor.

Emenda 479
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 82a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(82a) Ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 
jipprevedi li l-kwoti taz-zokkor huma 
previsti li jiskadu sat-
30 ta’ Settembru 2015. Sabiex tkun 
żgurata tranżizzjoni bla xkiel tas-settur 
sat-terminazzjoni tas-sistema tal-kwoti, hu 
xieraq li s-sistema tal-kwoti tiġi estiża 
b'sentejn.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Estensjoni ta' sentenjn tas-sistema tal-kwoti tiżgura bidu bla xkiel għas-settur. L-estensjoni 
għandha tkun limitata għal sentejn sabiex titħeġġeġ il-kompetittività tas-settur taz-zokkor.

Emenda 480
Esther Herranz García

Proposta għal regolament
Premessa 82a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(82a) Għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali u fid-dawl tal-politika tal-
ippjanar reġjonali fiż-żoni rurali bi 
tradizzjoni ta' vitikultura, u lil hinn mir-
rekwiżit li jinżamm kontroll fuq il-prodotti 
tal-inbid Ewropej u li jinżammu d-
diversità, il-prestiġju u l-kwalità tagħhom, 
is-sistema preżenti ta' drittijiet għat-
tħawwil fis-settur tal-inbid għandha 
tinżamm indefinittivament.

Or. es

Emenda 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 82a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(82a) Għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali, fl-interess tal-konservazzjoni 
tal-wirt, fid-dawl tal-politika tal-ippjanar 
reġjonali fiż-żoni rurali bi tradizzjoni ta' 
produzzjoni tal-inbid, u lil hinn mir-
rekwiżit li jinżammu d-diversità, il-
prestiġju u l-kwalità tal-prodotti tal-inbid 
Ewropej, is-sistema preżenti ta' drittijiet 
għat-tħawwil fis-settur tal-inbid għandha 
tkompli.
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Or. fr

Emenda 482
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 82a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(82a) Is-sistema ta' kwoti tal-ħalib se 
tibqa' fis-seħħ sakemm jiġu applikati 
miżuri alternattivi – malli jiġu evalwati l-
impatti – sabiex jinżamm bilanċ fis-suq, 
is-suq tal-Unjoni jkun jista' jiġu fornut 
dejjem bil-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, u 
jiġu minimizzati l-effetti negattivi li 
jistgħu jkunu involuti, reġjonalment u 
nazzjonalment kif ukoll lokalment, għall-
produtturi tal-ħalib fit-tneħħija tas-
sistema.

Or. pt

Emenda 483
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 82b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(82b) Is-sistema ta' kwoti tal-ħalib se 
tibqa' fis-seħħ sakemm jiġu applikati 
miżuri alternattivi – malli jiġu valutati l-
impatti – sabiex jinżamm bilanċ fis-suq, 
is-suq tal-Unjoni jkun jista' jiġu fornut 
dejjem bil-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, u 
jiġu minimizzati l-effetti negattivi fil-livelli 
lokali, reġjonali jew nazzjonali li t-
tneħħija tas-sistema jista' jkollha fuq il-
produtturi tal-ħalib.

Or. pt
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Emenda 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Wara li tintemm is-sistema ta’ kwoti, 
ikunu għadhom meħtieġa strumenti 
speċifiċi biex jiġi żgurat bilanċ ġust ta’ 
drittijiet u obbligi bejn l-impriżi taz-zokkor 
u dawk li jkabbru l-pitravi. Għalhekk 
għandhom jiġu stabbiliti d-
dispożizzjonijiet standard li jirregolaw il-
ftehimiet ta’ bejniethom.

imħassar

Or. fr

Emenda 485
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Wara li tintemm is-sistema ta’ kwoti,
ikunu għadhom meħtieġa strumenti 
speċifiċi biex jiġi żgurat bilanċ ġust ta’ 
drittijiet u obbligi bejn l-impriżi taz-zokkor 
u dawk li jkabbru l-pitravi. Għalhekk 
għandhom jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet 
standard li jirregolaw il-ftehimiet ta’ 
bejniethom.

(83) Fis-settur taz-zokkor huma meħtieġa 
strumenti speċifiċi biex jiġi żgurat bilanċ 
ġust ta' drittijiet u obbligi bejn impriżi taz-
zokkor u dawk li jkabbru l-pitravi. 
Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti d-
dispożizzjonijiet standard li jirregolaw il-
ftehimiet ta’ bejniethom.

Or. pt

Emenda 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Wara li tintemm is-sistema ta’ kwoti,
ikunu għadhom meħtieġa strumenti 
speċifiċi biex jiġi żgurat bilanċ ġust ta’ 
drittijiet u obbligi bejn l-impriżi taz-zokkor 
u dawk li jkabbru l-pitravi. Għalhekk 
għandhom jiġu stabbiliti d-dispożizzjonijiet 
standard li jirregolaw il-ftehimiet ta’ 
bejniethom.

(83) Strumenti speċifiċi se jkunu 
għadhom meħtieġa biex jiġi żgurat bilanċ 
ġust ta’ drittijiet u obbligi bejn l-impriżi 
taz-zokkor u dawk li jkabbru l-pitravi.. 
Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti d-
dispożizzjonijiet standard li jirregolaw il-
ftehimiet ta’ bejniethom.

Or. pt

Emenda 487
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 83a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83a) Is-swieq Ewropej tal-produzzjoni 
taz-zokkor huma milquta kemm mis-
sistema ta' kwoti tal-produzzjoni tal-
pitravi taz-zokkor kif ukoll mit-tariffi fuq 
l-importazzjonijiet tal-kannamiela, u l-
iżviluppi riċenti fil-produzzjoni jinvolvu 
kemm żidiet fir-rendiment tal-għelejjel 
tal-pitravi taz-zokkor kif ukoll żidiet fl-
ispejjeż u l-prezz fis-swieq tal-kannamiela. 
Dan jimplika li l-pitravi taz-zokkor qed 
isir b'pass mgħaġġel prodott bażiku 
kompetittiv globalment. Għalhekk, it-
terminazzjoni tas-sistema tal-kwoti tal-
pitravi taz-zokkor għandu jkun 
akkumpanjat minn riforma u t-tneħħija 
tat-tariffi fuq l-importazzjonijiet tal-
kannamiela. Barra minn hekk, in-natura 
monopolistika tal-kapaċità tal-ipproċessar 
f'ċerti Stati Membri tista' toħloq 
distorzjonijiet fis-suq u ostakli għal dawk 
li jkabbru. Madankollu, l-investiment fil-
kapaċità ta' pproċessar huwa ta' natura 
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għall-medda twila taż-żmien u, għalhekk, 
it-tneħħija tal-kwoti tal-pitravi taz-zokkor 
għandha tinkludi perjodu tranżitorju 
adegwat sabiex tkun żgurata tranżizzjoni 
faċli għas-settur taz-zokkor b'mod 
ġenerali u sabiex wieħed jgħin biex l-
investiment jingħata ċ-ċertezza biex 
jappoġġa ż-żieda fil-kapaċita tal-
ipproċessar. Kwalunkwe tneħħija tal-
kwoti tal-pitravi taz-zokkor għandha tkun 
akkumpanjata mit-tneħħija tal-istrutturi 
tariffarji fuq l-importazzjoni tal-
kannamiela. F'dan ir-rigward, filwaqt li 
tintlaqa' l-ambizzjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea ta' data fl-2015 għat-tneħħija 
tal-kwoti tal-kannamiela, din għandha 
tkun akkumpanjata minn valutazzjoni 
sħiħa u kurrenti tal-impatt li tinvolvi l-
implikazzjonijiet kemm għas-suq globali 
kif ukoll għal dak uniku. Sabiex tkun 
żgurata ċ-ċertezza tal-provvista għall-
konsumaturi Ewropej, it-tibdil għall-kwoti 
tal-pitravi taz-zokkor għandhom ikunu 
akkumpanjati mit-tneħħija tal-ostakli 
tariffarji fuq l-importazzjonijiet tal-
kannamiela. Għalhekk, jista' jkun hemm 
bżonn ta' dewmien għad-data finali fl-
2015 tal-kwoti tal-pitravi taz-zokkor, 
madankollu dan id-dewmien m'għandux 
jestendi s-sistema iktar mill-2020.

Or. en

Emenda 488
Britta Reimers, George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 83a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83a) Sabiex tiżgura kompetizzjoni ġusta 
u d-diversità tal-provvista fis-settur taz-
zokkor fl-UE, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura bilanċ ġust tad-drittijiet u l-obbligi 
bejn il-produtturi tal-kannamiela u taz-
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zokkor tal-pitravi. Meta l-importazzjonijiet 
tal-kannamiela mis-sħab preferuti jaqgħu 
taħt il-livell antiċipati, il-Kummissjoni 
għandha tippermetti importazzjonijiet 
addizzjonali b'dazju zero sabiex tiżgura li 
jkun hemm disponibbli materja prima 
suffiċjenti fis-suq taz-zokkor tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fiż-żmien tar-riformi taz-zokkor tal-2006, il-Kummissjoni prevediet li l-importazzjonijiet tal-
kannamiela nejja se jiżdiedu għal 3.5 mt fis-sena sal-2012. Bħala riżultat ta' dan kien hemm 
żieda sinifikanti fil-kapaċità tal-irfinar tal-kannamiela. Madankollu, l-importazzjonijiet mis-
sħab preferuti waqgħu taħt il-livelli antiċipati, u dan ħalla lil dawk li jirfinaw bla aċċess għal 
materja prima suffiċjenti.  Sabiex tiżgura d-diversità tal-provvista fis-settur taz-zokkor fl-UE 
u bilanċ ġust tad-drittijiet u l-obbligi bejn il-produtturi tal-kannamiela u taz-zokkor tal-
pitravi, il-Kummissjoni għandha tintalab tippermetti importazzjonijiet addizzjonali b'dazju 
zero meta l-importazzjonijiet jinżlu taħt il-livelli antiċipati.

Emenda 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Premessa 83a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83a) Dan ir-Regolament għandu jiżura, 
kif inhu essenzjali li jsir, li l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jirkupraw il-kwoti tal-
produzzjoni taz-zokkor tal-pitravi għall-
irfinar taz-zokkor, punt li japplika 
partikolarment għall-pajjiżi li tilfu l-kwoti 
tagħhom u issa jiddependu kompletament 
fuq l-importazzjonijiet għall-materja 
prima tagħhom għall-ipproċessar; barra 
minn hekk, dan għandu jiggarantixxi 
aċċess ġust għall-materja prima għall-
produzzjoni taz-zokkor.   

Or. pt
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Emenda 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 83a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83a) Bħala strument ta' regolazzjoni tas-
suq, is-sistema tal-kwoti għandha 
tinżamm u titjieb.

Or. fr

Emenda 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex min ikabbar il-pitravi taz-
zokkor ikun jista' jikkompleta l-
adattament tiegħu għar-riforma estensiva 
li saret fis-settur taz-zokkor fl-2006 u 
sabiex jitkomplew l-isforzi li saru minn 
dakinhar 'l hawn li wieħed isir 
kompetittiv, verżjoni riveduta għas-
sistema preżenti ta' kwoti għandha tiġi 
estiża sal-aħħar tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni tal-2019–2020 jekk 
il-kwoti ma jispiċċawx fl-2015 kif pjanat. 
Is-sistema riveduta għandha tippermetti li 
l-Istati Membri kollha, li jkunu jixtiequ 
dan, jagħmlu użu mill-kwoti taz-zokkor. 
L-appoġġ tal-Unjoni għandu jkun dirett 
lejn l-espansjoni tal-industrija taz-zokkor 
fl-UE u għandha tingħata assistenza 
għall-ispejjeż tal-bidu tal-ipproċessar taz-
zokkor fl-Istati Membri. Madankollu, it-
tensjonijiet rikorrenti konsiderevoli 
osservati fis-suq Ewropew taz-zokkor 
jitolbu mekkaniżmu li, sakemm ikun 
neċessarju, ifassal mill-ġdid b'mod 
awtomatiku z-zokkor mhux tal-kwota 
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bħala zokkor tal-kwota, sabiex ikun 
possibbli li jinżamm il-bilanċ strutturali 
ta' dan is-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-UE hija 85 % biss awtosuffiċjenti fil-produzzjoni taz-zokkor, jeħtieġ li l-industrija 
tespandi.

Emenda 492
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex min ikabbar il-pitravi taz-
zokkor ikun jista' jikkompleta l-
adattament tiegħu għar-riforma estensiva 
li saret fis-settur taz-zokkor fl-2006 u 
sabiex jitkomplew l-isforzi li saru minn 
dakinhar 'l hawn li wieħed isir 
kompetittiv, is-sistema preżenti ta' kwoti 
għandha tiġi estiża sal-aħħar tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni tal-2019–2020. 
Madankollu, minħabba t-tensjonijiet 
osservati fis-suq Ewropew taz-zokkor, irid 
ikun hemm arranġament li bih, sakemm 
ikun neċessarju, iz-zokkor mhux tal-
kwota jkun jista' jsir disponibbli għas-suq 
awtomatikament, sabiex ikun jista' 
jinżamm il-bilanċ strutturali tas-suq.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tifformalizza s-sitwazzjoni kurrenti billi tipprevedi l-possibilità li ċerti 
kwantitajiet taz-zokkor mhux tal-kwota jsiru disponibbli għas-suq tal-UE. Din għandha l-
għan li tipprovdi ċarezza legali u stabilità fis-suq. B'mod speċifiku, id-deċiżjoni li z-zokkor 
mhux tal-kwota jsir disponibbli (u li ma jintgħaxżilx mill-ġdid) għandha tkun ibbażata fuq 
analiżi tad-data kwantitattiva.
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Emenda 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex min jipproduċi l-pitravi taz-
zokkor ikun jista' jikkompleta l-
adattament tiegħu għar-riforma estensiva 
li saret fis-settur taz-zokkor fl-2006 u 
sabiex dan ikompli l-isforzi li jkun għamel 
minn dakinhar 'il quddiemn biex itejjeb 
il-kompetittività, is-sistema kurrenti ta' 
kwoti għandha tiġi estiża mill-inqas sal-
aħħar tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
tal-2019–2020. Madankollu, it-tensjonijiet 
serji u rikorrenti fis-suq Ewropew taz-
zokkor jitolbu li jiddaħħal mekkaniżmu li 
fuq il-bażi tiegħu z-zokkor mhux tal-
kwota jiddaħħal fil-kwota, 
awtomatikament u sakemm ikun
neċessarju, sabiex jinżamm il-bilanċ 
strutturali fis-suq. 

Or. de

Emenda 494
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex min ikabbar il-pitravi taz-
zokkor ikun jista' jikkompleta l-
adattament tiegħu għar-riforma estensiva 
li saret fis-settur taz-zokkor fl-2006 u 
sabiex jitkomplew l-isforzi li saru minn 
dakinhar 'l hawn li wieħed isir 
kompetittiv, is-sistema preżenti ta' kwoti 
għandha tiġi estiża sal-aħħar tas-sena ta' 
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kummerċjalizzazzjoni tal-2019–2020. 
Madankollu, it-tensjonijiet osservati fis-
suq Ewropew taz-zokkor jitolbu 
mekkaniżmu li, sakemm ikun neċessarju, 
jippermetti l-possibilità li jiġi rilaxxat 
awtomatikament iz-zokkor mhux tal-
kwota fis-suq sabiex jinżamm il-bilanċ 
strutturali ta' dan is-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tifformalizza s-sitwazzjoni eżistenti billi tipprevedi l-possibilità li ċerti 
kwantitajiet taz-zokkor mhux tal-kwota jiġu rilaxxati fis-suq tal-UE. Din ġiet abbozzata biex 
ikunu żgurati ċ-ċertezza legali u l-istabilità fis-suq. Partikolarment, id-deċiżjoni li jiġi 
rilaxxat (mhux jintgħażel mill-ġdid) iz-zokkor mhux tal-kwota għandha tkun ibbażata fuq 
analiżi tad-data kwantitattiva (u mhux fuq tensjonijiet "rikorrenti konsidervoli", termini li 
jistgħu jkunu suġġetti għal interpretazzjonijiet differenti).

Emenda 495
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex min ikabbar il-pitravi taz-
zokkor ikun jista' jikkompleta l-
adattament tiegħu għar-riforma estensiva 
li saret fis-settur taz-zokkor fl-2006 u 
sabiex jitkomplew l-isforzi li saru minn 
dakinhar 'l hawn li wieħed isir 
kompetittiv, is-sistema preżenti ta' kwoti 
għandha tiġi estiża sal-aħħar tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni tal-2019–2020. 
Madankollu, minħabba t-tensjonijiet 
osservati fis-suq Ewropew taz-zokkor, irid 
ikun hemm arranġament li bih, sakemm 
ikun neċessarju, iz-zokkor mhux tal-
kwota jkun jista' jiġi fornit lis-suq 
awtomatikament, sabiex ikun jista' 
jinżamm il-bilanċ strutturali tas-suq.

Or. fr
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Emenda 496
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex min ikabbar il-pitravi taz-
zokkor u l-kannamiela ikun jista' jkompli 
l-adattament tiegħu għar-riforma 
estensiva li saret fis-settur taz-zokkor fl-
2006 u sabiex jitkomplew l-isforzi biex 
wieħed isir kompetittiv, is-sistema preżenti 
ta' kwoti għandha tiġi estiża mill-inqas 
sal-aħħar tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni tal-2019–2020. 
Madankollu, minħabba t-tensjonijiet 
qawwija u rikorrenti osservati fis-suq 
Ewropew taz-zokkor, jinħtieġ 
mekkaniżmu li jippermetti li jerġa’ jkun 
ikkwalifikat mill-ġdid b’mod awtomatiku, 
u fit-tul kemm ikun meħtieġ, iz-zokkor 
barra mill-kwota u z-zokkor taħt kwota, 
biex b’hekk ikun jista’ jiġi mħares il-
bilanċ strutturali ta’ dan is-suq.

Or. fr

Emenda 497
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Fid-dawl tat-tneħħija finali u 
definittiva tas-sistema tal-kwoti mill-2020 
'l quddiem, qabel l-1 ta' Lulju 2018 il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport lill-Parlament u lill-Kunsill dwar 
il-miżuri xierqa għat-tneħħija tas-sistema 
tal-kwoti u miżuri meħtieġa biex tkun 
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żgurata tranżizzjoni bla xkiel fis-settur.

Or. en

Emenda 498
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Qabel l-1 ta' Lulju 2018 il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament u lill-Kunsill dwar il-
proċeduri xierqa biex titneħħa ssistema 
preżenti tal-kwoti u dwar il-futur tas-
settur wara l-2020, li għandu jinkludi 
kwalunkwe proposta meħtieġa biex is-
settur kollu jitħejja għall-perjodu wara l-
2020.

Or. fr

Emenda 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex is-sistema ta' importazzjoni 
tal-UE għaz-zokkor u l-isoglukożju tiġi 
allinjata mar-riforma taz-zokkor tal-2006 
kif ukoll mat-terminazzjoni tas-sistema 
tal-kwoti, il-Kummissjoni għandha 
timmodifika t-Tariffa Doganali Komuni 
għall-prodotti li ġejjin: (a) iz-zokkor li 
jaqa’ fi ħdan il-kodiċi tan-NM bin-
numru 1701; (b) għall-isoglukożju li jaqa’ 
fi ħdan il-kodiċijiet tan-NM bin-
numri 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 
u 1702 90 30. Sal-aħħar tas-sistema tal-
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kwoti, il-Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi t-tariffi fuq l-importazzjoni fil-
każ ta' nuqqas tal-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminazzjoni tal-kwoti taz-zokkor se tirrikjedi iktar adattament tas-sistema tal-
importazzjoni tal-UE sabiex tkun evitata l-konċentrazzjoni eċċessiva tal-provvista u sabiex 
ikun jista' jkun hemm aċċess suffiċjenti għall-materja prima fis-swieq tad-defiċit. Sa dakinhar, 
jista' jkun hemm bżonn li t-tariffi fuq l-importazzjoni jiġu sospiżi fuq bażi ad hoc fil-każ ta' 
nuqqas tal-provvista sabiex tkun salvagwardjata l-kompetittività tal-industrija tal-ikel 
Ewropea u dawk li jirfinaw il-kannamiela. 

Emenda 500
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex is-sistema ta' importazzjoni 
tal-UE għaz-zokkor u l-isoglukożju tiġi 
allinjata mar-riforma taz-zokkor tal-2006 
kif ukoll mat-terminazzjoni tas-sistema 
tal-kwoti, il-Kummissjoni għandha 
timmodifika t-Tariffa Doganali Komuni 
għall-prodotti li ġejjin: (a) iz-zokkor li 
jaqa’ fi ħdan il-kodiċi tan-NM bin-
numru 1701; (b) għall-isoglukożju li jaqa’ 
fi ħdan il-kodiċijiet tan-NM bin-
numri 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 
u 1702 90 30. Sal-aħħar tas-sistema tal-
kwoti, il-Kummissjoni għandha tkun tista' 
tissospendi t-tariffi fuq l-importazzjoni fil-
każ ta' nuqqas tal-provvista.

Or. en

Emenda 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex tiżgura kompetizzjoni ġusta 
u d-diversità tal-provvista fis-settur taz-
zokkor fl-UE, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura bilanċ ġust tad-drittijiet u l-obbligi 
bejn il-produtturi tal-kannamiela u taz-
zokkor tal-pitravi. Meta l-importazzjonijiet 
tal-kannamiela mis-sħab preferuti jaqgħu 
taħt il-livell antiċipati, il-Kummissjoni 
għandha tippermetti importazzjonijiet 
addizzjonali b'dazju zero sabiex tiżgura li 
jkun hemm disponibbli materja prima 
suffiċjenti fis-suq taz-zokkor tal-UE.

Or. en

Emenda 502
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84 a) Sabiex jitqiesu l-elementi speċifiċi 
tas-settur taz-zokkor, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura bilanċ ġust tad-drittijiet 
u l-obbligi bejn il-produtturi fis-settur taz-
zokkor tal-UE sabiex tipprovdi 
kundizzjonijiet ekwi tal-aċċess għall-
materja prima għall-atturi involuti kollha. 

Or. en

Emenda 503
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex jitqiesu l-elementi speċifiċi 
tas-settur taz-zokkor, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura bilanċ ġust tad-drittijiet 
u l-obbligi bejn il-produtturi fis-settur taz-
zokkor tal-UE sabiex tipprovdi 
kundizzjonijiet ekwi tal-aċċess għall-
materja prima għall-atturi involuti kollha. 

Or. en

Emenda 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Premessa 84b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84b) Sal-1 ta' Lulju 2018 l-Kummissjoni 
għandha wkoll tippreżenta lill-Parlament 
rapport dwar arranġamenti xierqa għall-
perjodu wara t-terminazzjoni possibbli 
tas-sistema kurrenti tal-kwoti u dwar il-
futur tas-settur wara l-2020 u r-rapport 
għandu wkoll jinkludi proposti dwar kif 
is-settur b'mod ġenerali jista' jħejji ruħu 
għall-perjodu wara l-2020.

Or. de

Emenda 505
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Premessa 84b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84b) Qabel l-1 ta' Lulju 2018 il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament u lill-Kunsill dwar il-
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proċeduri xierqa biex titneħħa s-sistema 
preżenti tal-kwoti u dwar il-futur tas-
settur wara l-2020, li għandu jinkludi 
kwalunkwe proposta meħtieġa biex is-
settur kollu jitħejja għall-perjodu wara l-
2020.

Or. fr

Emenda 506
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Premessa 84b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84b) Qabel l-1 ta' Lulju 2018 il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament u lill-Kunsill dwar il-
proċeduri xierqa biex titneħħa s-sistema 
preżenti tal-kwoti wara l-2020. Dan ir-
rapport għandu jinkludi kwalunkwe 
proposta meħtieġa biex is-settur kollu 
jitħejja għall-perjodu wara l-2020.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-OKS kurrenti għas-settur taz-zokkor għandha tiġi estiża mill-inqas sal-2020 sabiex is-settur 
Ewropew taz-zokkor ikun jista' jottimizza l-effiċjenza tiegħu u jtejjeb il-kompetittività tiegħu, 
fid-dawl tal-iffaċċjar tal-instabilità li hija karatteristika tas-suq dinji taz-zokkor, filwaqt li 
jkunu żgurati provvisti stabbi fil-Komunità, b'konformità mal-obbligi internazzjonali tal-UE u 
tkun żgurata d-distribuzzjoni ġusta tal-valur miżjud fil-katina tal-produzzjoni. 

Emenda 507
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 84b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84b) Skont l-Artikolu 349 tat-Trattat, 
għandha titqies is-sitwazzjoni speċifika 
tas-settur taz-zokkor fl-iktar reġjuni 
mbiegħda u l-appoġġ għandu jkompli jiġi 
provdut għas-sopravivenza tas-settur. Il-
Kummissjoni m'għandha bl-ebda mod 
tieħu miżuri li jmorru kontra l-interessi 
tas-settur taz-zokkor fl-iktar reġjuni 
mbiegħda, imma għandha tagħti 
attenzjoni partikolari lill-interessti tal-
produtturi u tfittex soluzzjonijiet li 
jippermettu lil min ikabbar il-kannamiela 
li jaqla' introjtu diċenti.

Or. fr

Emenda 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85) L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jwettqu 
rwoli utli fil-konċentrazzjoni tal-provvista 
u fil-promozzjoni tal-aħjar prattiki. L-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
jistgħu jwettqu rwol importanti billi 
jippermettu djalogu bejn operaturi fil-
katina ta’ provvista, u fil-promozzjoni tal-
aħjar prattiki u tat-trasparenza tas-suq. Ir-
regoli eżistenti dwar id-definizzjoni u r-
rikonoxximent ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jkopru ċerti setturi għandhom, 
għalhekk, jiġu armonizzati, razzjonalizzati 
u estiżi biex jipprovdu għal rikonoxximent 
fuq talba skont statuti stabbiliti fid-dritt tal-
UE fis-setturi kollha.

(85) L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jwettqu 
rwoli utli fil-konċentrazzjoni tal-provvista 
u fil-promozzjoni tal-aħjar prattiki. 
Jirrikonoxxi li l-isforzi għandhom jitjiebu 
sabiex tissaħħaħ iktar il-pożizzjoni tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi f'ċerti 
Stati Membri. L-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali jistgħu jwettqu rwol 
importanti billi jippermettu djalogu bejn 
operaturi fil-katina ta’ provvista, u fil-
promozzjoni tal-aħjar prattiki u tat-
trasparenza tas-suq. Ir-regoli eżistenti dwar 
id-definizzjoni u r-rikonoxximent ta’ dawn 
l-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jkopru ċerti setturi għandhom, 
għalhekk, jiġu armonizzati, razzjonalizzati 
u estiżi biex jipprovdu għal rikonoxximent 
fuq talba skont statuti stabbiliti fid-dritt tal-
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UE fis-setturi kollha.

Or. en

Emenda 509
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85) L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jwettqu 
rwoli utli fil-konċentrazzjoni tal-provvista 
u fil-promozzjoni tal-aħjar prattiki. L-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
jistgħu jwettqu rwol importanti billi 
jippermettu djalogu bejn operaturi fil-
katina ta’ provvista, u fil-promozzjoni tal-
aħjar prattiki u tat-trasparenza tas-suq. Ir-
regoli eżistenti dwar id-definizzjoni u r-
rikonoxximent ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jkopru ċerti setturi għandhom, 
għalhekk, jiġu armonizzati, razzjonalizzati 
u estiżi biex jipprovdu għal rikonoxximent 
fuq talba skont statuti stabbiliti fid-dritt tal-
UE fis-setturi kollha.

(85) L-organizzazzjonijiet tal-produtturi u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jwettqu 
rwoli utli fil-konċentrazzjoni tal-provvista, 
it-titjib tal-kummerċjalizzazzjoni, il-
korrezzjoni tal-iżbilanċi fil-katina tal-
valur u fil-promozzjoni tal-aħjar prattiki. 
L-organizzazzjonijiet interprofessjonali 
jistgħu jwettqu rwol importanti billi 
jippermettu djalogu bejn operaturi fil-
katina ta’ provvista, u fil-promozzjoni tal-
aħjar prattiki u tat-trasparenza tas-suq. Ir-
regoli eżistenti dwar id-definizzjoni u r-
rikonoxximent ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jkopru ċerti setturi għandhom, 
għalhekk, jiġu armonizzati, razzjonalizzati 
u estiżi biex jipprovdu għal rikonoxximent 
fuq talba skont statuti stabbiliti fid-dritt tal-
UE fis-setturi kollha.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu rwoli li diġà qed jitwettqu mir-rapporti, mill-
esperti tal-Kummissjoni u minn gruppi ta' livell għoli.

Emenda 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel
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Proposta għal regolament
Premessa 85a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85a) Il-ġbir tad-data min-Netwerk tad-
Data dwar il-Kontabilità Agrikola għandu 
jitqies meta jiġu fformulati studji u 
riċerka bil-għan li jiġu evitati kriżijiet fid-
diversi setturi agrikoli, peress li dawn 
jirriflettu l-prestazzjoni tal-farms. Din id-
data għandha tkun għodda utli għall-
prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet.

Or. it

Emenda 511
George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 85a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85a) Fid-dawl tal-terminazzjoni tas-
sistema tad-drittijiet għat-tħawwil, u 
sabiex titjieb u tiġi stabilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni fl-inbejjed, l-
organizzazzjonijiet tal-fergħat fis-settur 
tal-inbid għandhom jingħataw il-
possibilità li jistipulaw deċiżjonijiet għall-
ġestjoni tal-potenzjal tal-produzzjoni. 
Jeħtieġ dispożizzjonijiet speċifiċi biex l-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rappreżentattivi fis-settur tal-inbid 
jingħataw is-setgħa li jiġġestixxu l-
potenzjal tal-produzzjoni.

Or. en

Emenda 512
Esther de Lange
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Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Fir-rigward ta’ pjanti ħajjin, laħam 
taċ-ċanga u vitella, laħam tal-majjal, 
laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, 
bajd u laħam tat-tjur, għandha ssir 
dispożizzjoni għall-possibbiltà li jiġu 
adottati ċerti miżuri biex jiffaċilitaw l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq li tista’ tikkontribwixxi għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq u tiggarantixxi 
standard ġust ta’ għajxien għall-komunità 
agrikola konċernata.

(87) Fir-rigward tal-bdiewa kollha li 
jipproduċu prodott wieħed jew aktar minn 
wieħed mil-lista fl-Anness I, għandha ssir 
dispożizzjoni għall-possibbiltà li jiġu 
adottati ċerti miżuri biex ikun żgurat 
standard ġust ta' għajxien. Dan ifisser, 
pereżempju, li l-bdiewa attivi għandhom 
jingħataw prezz ġust u raġonevoli għall-
prodotti tagħhom, li jinkludi l-kumpens 
għall-investimenti fis-sostenibilità.

Or. en

Emenda 513
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Fir-rigward ta’ pjanti ħajjin, laħam 
taċ-ċanga u vitella, laħam tal-majjal, laħam 
tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, bajd u 
laħam tat-tjur, għandha ssir dispożizzjoni 
għall-possibbiltà li jiġu adottati ċerti miżuri 
biex jiffaċilitaw l-aġġustament tal-
provvista għall-esiġenzi tas-suq li tista’ 
tikkontribwixxi għall-istabbilizzazzjoni 
tas-suq u tiggarantixxi standard ġust ta’ 
għajxien għall-komunità agrikola 
konċernata.

(87) Fir-rigward ta’ pjanti ħajjin, laħam 
taċ-ċanga u vitella, laħam tal-majjal, laħam 
tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, laħam tal-
fenek, bajd u laħam tat-tjur, għandha ssir 
dispożizzjoni għall-possibbiltà li jiġu 
adottati ċerti miżuri biex jiffaċilitaw l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq li tista’ tikkontribwixxi għall-
istabbilizzazzjoni tas-suq u tiggarantixxi 
standard ġust ta’ għajxien għall-komunità 
agrikola konċernata.

Or. es

Emenda 514
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) Biex tiġi stimulata azzjoni mill-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u l-
organizzazzjonijiet interprofessjonali, biex 
tiffaċilita l-aġġustament tal-provvista għall-
esiġenzi tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni 
relatata ma’ rtirar mis-suq, is-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward ta’ miżuri li 
jikkonċernaw setturi ta’ pjanti ħajjin, 
laħam taċ-ċanga u vitella, laħam tal-majjal, 
laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, 
bajd u laħam tat-tjur, biex tittejjeb il-
kwalità; biex tiġi promossa l-
organizzazzjoni aħjar tal-produzzjoni, tal-
ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni; 
biex tiġi ffaċilitata r-reġistrazzjoni ta’ 
xejriet fil-prezzijiet tas-suq; u biex ikun 
jista’ jiġi stabbilit tbassir għal żmien qasir 
u tbassir fit-tul abbażi tal-mezzi tal-
produzzjoni użati.

(88) Biex tiġi stimulata azzjoni mill-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u l-
organizzazzjonijiet interprofessjonali, biex 
tiffaċilita l-aġġustament tal-provvista għall-
esiġenzi tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni 
relatata ma’ rtirar mis-suq, is-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward ta’ miżuri li 
jikkonċernaw setturi ta’ pjanti ħajjin, 
laħam taċ-ċanga u vitella, laħam tal-majjal, 
laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, 
laħam tal-fenek, bajd u laħam tat-tjur, biex 
tittejjeb il-kwalità; biex tiġi promossa l-
organizzazzjoni aħjar tal-produzzjoni, tal-
ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni; 
biex tiġi ffaċilitata r-reġistrazzjoni ta’ 
xejriet fil-prezzijiet tas-suq; u biex ikun 
jista’ jiġi stabbilit tbassir għal żmien qasir 
u tbassir fit-tul abbażi tal-mezzi tal-
produzzjoni użati.

Or. es

Emenda 515
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 89a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(89a) Is-sistema ta' kwoti tal-ħalib se 
tibqa' fis-seħħ sakemm ikunu jistgħu 
jinstabu mezzi biex jinżamm il-bilanċ fis-
suq, is-suq tal-Unjoni jkun jista' jiġu 
fornut dejjem bil-ħalib u l-prodotti tal-
ħalib, u jiġu minimizzati l-effetti negattivi 
li jista' jkun hemm fil-livelli lokali, 
reġjonali, speċjalment fir-reġjuni li 
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jiddependu ħafna mill-produzzjoni tal-
ħalib, jew nazzjonali.

Or. pt

Emenda 516
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 89b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(89b) Għall-iskopjiet tal-premessa 
preċedenti, il-Kummissjoni għandha 
twettaq valutazzjonijiet dettaljati tal-
impatt ta' miżuri li jżommu l-bilanċ fis-
suq, jagħmluha possibbli li s-suq tal-
Unjoni jiġu fornut dejjem bil-ħalib u l-
prodotti tal-ħalib, u jimminimizzaw l-
effetti negattivi li jista' jkun hemm fil-
livelli lokali, reġjonali, speċjalment fir-
reġjuni li jiddependu ħafna mill-
produzzjoni tal-ħalib, jew nazzjonali 
bħala riżultat tal-bidliet fis-suq li x'aktarx 
iseħħu jekk jitneħħew il-kwoti.

Or. pt

Emenda 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 90a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90a) F'xi Stati Membri, il-valur miżjud 
jitqassam b'mod mhux ugwali tul il-katina 
tal-provvista tal-ikel, peress li l-prezzijiet 
baxxi tal-produtturi huma problema li 
ilha hemm. Sabiex jitjiebu l-prezzijiet tal-
produtturi għall-benefiċċju tal-produtturi, 
u b'hekk ikun hemm distribuzzjoni ġusta 
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u xierqa tal-valur miżjud tul il-katina, l-
Istati Membri għandhom ikunu permessi 
jadottaw forom ta' intervent mal-katina, 
pereżempju billi jistabbilixxu marġnijiet
massimi għal kull aġent tal-katina.

Or. pt

Emenda 518
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 91

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(91) Biex jiġi żgurat l-iżvilupp razzjonali 
tal-produzzjoni u b’hekk, standard ġust ta’ 
għajxien għall-bdiewa fil-qasam tal-ħalib u 
prodotti tiegħu, il-qawwa ta’ negozjar li 
għandhom il-bdiewa vis-à-vis dik ta’ 
proċessuri għandha tissaħħaħ, u din 
għandha twassal għal distribuzzjoni aktar 
ġusta ta’ valur miżjud tul il-katina ta’ 
provvista. Għalhekk, biex jinkisbu dawn l-
objettivi tal-PAK, għandha tiġi adottata 
dispożizzjoni skont l-Artikoli 42 u 43(2) 
tat-Trattat biex l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi kostitwiti minn bdiewa fil-
qasam tal-ħalib u prodotti tiegħu jew minn 
assoċjazzjonijiet tagħhom jitħallew 
jinnegozjaw it-termini ta’ kuntratti, inkluż 
il-prezz, għal parti mill-produzzjoni jew 
għall-produzzjoni kollha tal-membri 
tagħhom li jipproċessaw il-ħalib. Biex 
tinżamm kompetizzjoni effikaċi fis-suq 
tal-ħalib u prodotti tiegħu, din il-
possibbiltà għandha tkun suġġetta għal 
limiti kwantitattivi xierqa.

(91) Biex jiġi żgurat l-iżvilupp razzjonali 
tal-produzzjoni u b’hekk, standard ġust ta’ 
għajxien għall-bdiewa fil-qasam tal-ħalib u 
prodotti tiegħu, il-qawwa ta’ negozjar li 
għandhom il-bdiewa vis-à-vis dik ta’ 
proċessuri għandha tissaħħaħ, u din 
għandha twassal għal distribuzzjoni aktar 
ġusta ta’ valur miżjud tul il-katina ta’ 
provvista. Għalhekk, biex jinkisbu dawn l-
objettivi tal-PAK, għandha tiġi adottata 
dispożizzjoni skont l-Artikoli 42 u 43(2) 
tat-Trattat biex l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi kostitwiti minn bdiewa fil-
qasam tal-ħalib u prodotti tiegħu jew minn 
assoċjazzjonijiet tagħhom jitħallew 
jinnegozjaw it-termini ta’ kuntratti, inklużi 
l-prezzijiet, li, madankollu, m'għandhomx 
ikunu baxxi żżejjed biex jiġu koperti l-
kostijiet tal-produzzjoni u l-bdiewa 
jingħataw rimunerazzjoni diċenti għax-
xogħol tagħhom, għal parti mill-
produzzjoni jew għall-produzzjoni kollha 
tal-membri tagħhom li jipproċessaw il-
ħalib. Għal dan il-għan għandu jiġi 
stabbilit Uffiċċju Ewropew tal-Ħalib biex 
jiġu mmoniterjati b'mod kontinwu t-
tendenzi fil-prezzijiet tal-kwantitajiet 
prodotti u jissaħħaħ prezz bażiku tal-
produzzjoni.
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Or. fr

Emenda 519
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 91

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(91) Biex jiġi żgurat l-iżvilupp razzjonali
tal-produzzjoni u b’hekk, standard ġust ta’ 
għajxien għall-bdiewa fil-qasam tal-ħalib
u prodotti tiegħu, il-qawwa ta’ negozjar li 
għandhom il-bdiewa vis-à-vis dik ta’
proċessuri għandha tissaħħaħ, u din 
għandha twassal għal distribuzzjoni aktar 
ġusta ta’ valur miżjud tul il-katina ta’ 
provvista. Għalhekk, biex jinkisbu dawn l-
objettivi tal-PAK, għandha tiġi adottata 
dispożizzjoni skont l-Artikoli 42 u 43(2) 
tat-Trattat biex l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi kostitwiti minn bdiewa fil-
qasam tal-ħalib u prodotti tiegħu jew 
minn assoċjazzjonijiet tagħhom jitħallew 
jinnegozjaw it-termini ta’ kuntratti, inkluż 
il-prezz, għal parti mill-produzzjoni jew 
għall-produzzjoni kollha tal-membri 
tagħhom li jipproċessaw il-ħalib. Biex 
tinżamm kompetizzjoni effikaċi fis-suq 
tal-ħalib u prodotti tiegħu, din il-
possibbiltà għandha tkun suġġetta għal 
limiti kwantitattivi xierqa.

(91) Biex jiġi żgurat l-iżvilupp vijabbli tal-
produzzjoni u b’hekk, standard ġust ta’ 
għajxien għall-bdiewa, il-qawwa ta’ 
negozjar li għandhom il-bdiewa fir-
rigward tax-xerrejja prospettivi għandha 
tissaħħaħ, u din għandha twassal għal 
distribuzzjoni aktar ġusta ta’ valur miżjud 
tul il-katina ta’ provvista. Għalhekk, biex 
jinkisbu dawn l-objettivi tal-PAK, għandha 
tiġi adottata dispożizzjoni skont l-
Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat biex l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi kostitwiti 
minn bdiewa jew minn assoċjazzjonijiet 
tagħhom jitħallew jinnegozjaw it-termini 
ta’ kwalunkwe kuntratt, inkluż il-prezz, 
għal parti mill-produzzjoni jew għall-
produzzjoni kollha tal-membri tagħhom 
ma' xerrej, sabiex ikun evitat li x-xerrejja 
jimponu prezzijiet li jkunu iktar baxxi 
mill-kostijiet tal-produzzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji bażiċi stipulati fil-pakkett tal-ħalib (ir-Regolament (UE) Nru 261/2012) jeħtieġ li 
japplikaw għat-tranżazzjonijiet kollha fis-settur.

Emenda 520
Esther de Lange
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Proposta għal regolament
Premessa 91

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(91) Biex jiġi żgurat l-iżvilupp razzjonali 
tal-produzzjoni u b’hekk, standard ġust ta’ 
għajxien għall-bdiewa fil-qasam tal-ħalib 
u prodotti tiegħu, il-qawwa ta’ negozjar li 
għandhom il-bdiewa vis-à-vis dik ta’ 
proċessuri għandha tissaħħaħ, u din 
għandha twassal għal distribuzzjoni aktar 
ġusta ta’ valur miżjud tul il-katina ta’ 
provvista. Għalhekk, biex jinkisbu dawn l-
objettivi tal-PAK, għandha tiġi adottata 
dispożizzjoni skont l-Artikoli 42 u 43(2) 
tat-Trattat biex l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi kostitwiti minn bdiewa fil-
qasam tal-ħalib u prodotti tiegħu jew 
minn assoċjazzjonijiet tagħhom jitħallew 
jinnegozjaw it-termini ta’ kuntratti, inkluż 
il-prezz, għal parti mill-produzzjoni jew 
għall-produzzjoni kollha tal-membri 
tagħhom li jipproċessaw il-ħalib. Biex 
tinżamm kompetizzjoni effikaċi fis-suq tal-
ħalib u prodotti tiegħu, din il-possibbiltà 
għandha tkun suġġetta għal limiti 
kwantitattivi xierqa.

(91) Biex jiġi żgurat l-iżvilupp razzjonali u 
sostenibbli tal-produzzjoni u b’hekk, 
standard ġust ta’ għajxien għall-bdiewa 
attivi, il-qawwa ta’ negozjar li għandhom 
il-bdiewa vis-à-vis dik ta’ proċessuri 
għandha tissaħħaħ, u din għandha twassal 
għal distribuzzjoni aktar ġusta ta’ valur 
miżjud tul il-katina ta’ provvista. 
Għalhekk, biex jinkisbu dawn l-objettivi 
tal-PAK, għandha tiġi adottata 
dispożizzjoni skont l-Artikoli 42 u 43(2) 
tat-Trattat biex l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi kostitwiti minn bdiewa attivi jew 
minn assoċjazzjonijiet tagħhom jitħallew 
jinnegozjaw it-termini ta’ kuntratti, inkluż 
il-prezz, għal parti mill-produzzjoni jew 
għall-produzzjoni kollha tal-membri 
tagħhom li jipproċessaw il-ħalib. Biex 
tinżamm kompetizzjoni effikaċi fis-suq, 
din il-possibbiltà għandha tkun suġġetta 
għal limiti kwantitattivi xierqa.

Or. en

Emenda 521
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 91

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(91) Biex jiġi żgurat l-iżvilupp razzjonali 
tal-produzzjoni u b’hekk, standard ġust ta’ 
għajxien għall-bdiewa fil-qasam tal-ħalib u 
prodotti tiegħu, il-qawwa ta’ negozjar li 
għandhom il-bdiewa vis-à-vis dik ta’ 
proċessuri għandha tissaħħaħ, u din 
għandha twassal għal distribuzzjoni aktar 

(91) Biex jiġi żgurat l-iżvilupp razzjonali 
tal-produzzjoni u b’hekk, standard ġust ta’ 
għajxien għall-bdiewa fil-qasam tal-ħalib u 
prodotti tiegħu, il-qawwa ta’ negozjar li 
għandhom il-bdiewa vis-à-vis dik ta’ 
proċessuri għandha tissaħħaħ, u din 
għandha twassal għal distribuzzjoni aktar 
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ġusta ta’ valur miżjud tul il-katina ta’ 
provvista. Għalhekk, biex jinkisbu dawn l-
objettivi tal-PAK, għandha tiġi adottata 
dispożizzjoni skont l-Artikoli 42 u 43(2) 
tat-Trattat biex l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi kostitwiti minn bdiewa fil-
qasam tal-ħalib u prodotti tiegħu jew minn 
assoċjazzjonijiet tagħhom jitħallew 
jinnegozjaw it-termini ta’ kuntratti, inkluż 
il-prezz, għal parti mill-produzzjoni jew 
għall-produzzjoni kollha tal-membri 
tagħhom li jipproċessaw il-ħalib. Biex 
tinżamm kompetizzjoni effikaċi fis-suq tal-
ħalib u prodotti tiegħu, din il-possibbiltà 
għandha tkun suġġetta għal limiti 
kwantitattivi xierqa.

ġusta ta’ valur miżjud tul il-katina ta’ 
provvista. Għalhekk, biex jinkisbu dawn l-
objettivi tal-PAK, għandha tiġi adottata 
dispożizzjoni skont l-Artikoli 42 u 43(2) 
tat-Trattat biex l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi kostitwiti minn bdiewa fil-
qasam tal-ħalib u prodotti tiegħu jew minn 
assoċjazzjonijiet tagħhom jitħallew 
jinnegozjaw it-termini ta’ kuntratti, inkluż 
il-prezz, għal parti mill-produzzjoni jew 
għall-produzzjoni kollha tal-membri 
tagħhom li jipproċessaw il-ħalib. Biex 
tinżamm kompetizzjoni effikaċi fis-suq tal-
ħalib u prodotti tiegħu, din il-possibbiltà 
għandha tkun suġġetta għal limiti 
kwantitattivi xierqa. Din id-dispożizzjoni 
għandha tapplika għall-katina kollha tal-
provvista, inklużi għalhekk il-kooperattivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi li jiġu stabbiliti mill-bdiewa biss għandhom ikunu jistgħu 
jinnegozjaw kollettivament. Dawn in-negozjati huma essenzjali fid-dawl ta' distribuzzjoni 
iktar ġusta tal-valur miżjud tul il-katina tal-provvista, u b'hekk jiġu penalizzati b'mod serju l-
produtturi.

Emenda 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 91a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(91a) Għandhom jiġu proposti miżuri 
mill-Kummissjoni biex tkun żgurata 
tranżizzjoni bla xkiel fis-settur tal-ħalib u 
l-prodotti tal-ħalib qabel jitneħħew il-
kwoti fl-2015, b'konformità mal-impenji 
meħuda fl-2008. Bosta possibilitajiet 
għandhom jitqiesu sabiex l-Istati Membri 
li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet ikunu 
jistgħu jużaw approċċ aktar flessibbli, 
inklużi aġġustament tal-kontenut tax-
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xaħam tal-butir, jew tnaqqis tal-imposta 
addizzjonali qabel l-2015.

Or. en

Emenda 523
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 91a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(91a) Sabiex il-produtturi jkun jista' 
jkollhom sehem ġust mill-introjtu 
mqassam tul il-katina tal-provvista tal-
ikel, il-politiki tal-Unjoni għandhom ukoll 
ikopru r-relazzjonijiet kuntrattwali 
stabbiliti bejn l-istadji tal-ipproċessar u 
tad-distribuzzjoni, li jinkludu r-
relazzjonijiet kuntrattwali kollha tal-
katina fi ħdan approċċ kompensiv sabiex 
it-tqassim ġust ikun objettiv li jista' 
jintlaħaq. 

Or. pt

Emenda 524
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(93) Biex jiġi żgurat li l-objettivi u r-
responsabbiltajiet tal-organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi, assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali u 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi jiġu 
ddefiniti b’mod ċar biex ikun hemm 
kontribuzzjoni għall-effikaċja tal-
azzjonijiet tagħhom, biex jitqiesu l-

(93) Biex jiġi żgurat li l-objettivi u r-
responsabbiltajiet tal-organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi (inklużi l-kooperattivi tal-
bdiewa), assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali u 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi jiġu 
ddefiniti b’mod ċar biex ikun hemm 
kontribuzzjoni għall-effikaċja tal-
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ispeċifiċitajiet ta’ kull settur, u biex ikun 
żgurat il-ħarsien tal-kompetizzjoni u l-
funzjonament tajjeb tal-organizzazzjoni 
komuni tas-suq, is-setgħa li jiġu adottati 
ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ regoli dwar: l-għanijiet 
speċifiċi li jistgħu, għandhom jew 
m’għandhomx ikunu segwiti minn dawn l-
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet, 
inklużi derogi minn dawk elenkati f’dan ir-
Regolament; ir-regoli ta’ assoċjazzjoni, 
rikonoxximent, struttura, personalità 
ġuridika, sħubija, daqs, responsabbiltà u 
attivitajiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, l-effetti li jidderivaw 
minn rikonoxximent, l-irtirar ta’ 
rikonoxximent u l-fużjonijiet; l-
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet 
transnazzjonali; l-esternalizzazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-provvediment ta’ mezzi 
tekniċi minn organizzazzjonijiet jew 
assoċjazzjonijiet; il-volum jew il-valur 
minimu ta’ produzzjoni kummerċjabbli ta’ 
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet; l-
estensjoni ta’ ċerti regoli tal-
organizzazzjonijiet għal dawk li ma jkunux 
membri u l-ħlas obbligatorju ta’ 
sottoskrizzjonijiet minn dawk li ma jkunux 
membri, inkluża lista ta’ regoli ta’ 
produzzjoni aktar stretti li jistgħu jkunu 
estiżi, aktar rekwiżiti fir-rigward ta’ 
rappreżentanza, id-distretti ekonomiċi 
konċernati, inkluż skrutinju mill-
Kummissjoni tad-definizzjoni tagħhom, 
perjodi minimi li matulhom ir-regoli 
għandhom ikunu fis-seħħ qabel ma jiġu 
estiżi, il-persuni jew l-organizzazzjonijiet li 
r-regoli jew il-kontribuzzjonijiet jistgħu 
jkunu applikati għalihom, u ċ-ċirkostanzi li 
fihom il-Kummissjoni tista’ tesiġi li l-
estensjoni ta’ regoli jew il-
kontribuzzjonijiet obbligatorji jkunu 
rrifjutati jew irtirati.

azzjonijiet tagħhom, biex jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta’ kull settur, biex ikun 
żgurat il-ħarsien tal-kompetizzjoni u l-
funzjonament tajjeb tal-organizzazzjoni 
komuni tas-suq u biex jiġu protetti ċerti 
prodotti publiċi bħall-ambjent, is-saħħa 
pubblika, l-istandards soċjali, il-klima, is-
saħħa u l-benessri tal-annimali u l-
pajsaġġ, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-
rigward ta’ regoli dwar: l-għanijiet 
speċifiċi li jistgħu, għandhom jew 
m’għandhomx ikunu segwiti minn dawn l-
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet, 
inklużi derogi minn dawk elenkati f’dan ir-
Regolament; ir-regoli ta’ assoċjazzjoni, 
rikonoxximent, struttura, personalità 
ġuridika, sħubija, daqs, responsabbiltà u 
attivitajiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, l-effetti li jidderivaw 
minn rikonoxximent, l-irtirar ta’ 
rikonoxximent u l-fużjonijiet; l-
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet 
transnazzjonali; l-esternalizzazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-provvediment ta’ mezzi 
tekniċi minn organizzazzjonijiet jew 
assoċjazzjonijiet; il-volum jew il-valur 
minimu ta’ produzzjoni kummerċjabbli ta’ 
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet; l-
estensjoni ta’ ċerti regoli tal-
organizzazzjonijiet għal dawk li ma jkunux 
membri u l-ħlas obbligatorju ta’ 
sottoskrizzjonijiet minn dawk li ma jkunux 
membri, inkluża lista ta’ regoli ta’ 
produzzjoni aktar stretti li jistgħu jkunu 
estiżi, aktar rekwiżiti fir-rigward ta’ 
rappreżentanza, id-distretti ekonomiċi 
konċernati, inkluż skrutinju mill-
Kummissjoni tad-definizzjoni tagħhom, 
perjodi minimi li matulhom ir-regoli 
għandhom ikunu fis-seħħ qabel ma jiġu 
estiżi, il-persuni jew l-organizzazzjonijiet li 
r-regoli jew il-kontribuzzjonijiet jistgħu 
jkunu applikati għalihom, u ċ-ċirkostanzi li 
fihom il-Kummissjoni tista’ tesiġi li l-
estensjoni ta’ regoli jew il-
kontribuzzjonijiet obbligatorji jkunu 
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rrifjutati jew irtirati.

Or. en

Emenda 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji ta’ importazzjoni u rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni u għandha, fil-prinċipju, 
tistabbilizza s-suq tal-Unjoni. Is-sistema 
ta’ negozjar għandha tkun ibbażata fuq l-
impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali.

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji ta’ importazzjoni. Is-sistema ta’ 
negozjar għandha tkun ibbażata fuq l-
impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali.

Or. en

Emenda 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji ta’ importazzjoni u rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni u għandha, fil-prinċipju, 
tistabbilizza s-suq tal-Unjoni. Is-sistema 
ta’ negozjar għandha tkun ibbażata fuq l-
impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali.

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji fuq l-importazzjonijiet u rifużjonijiet 
ta’ esportazzjoni u għandha, fil-prinċipju, 
tistabbilizza s-suq tal-Unjoni.
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Or. fr

Emenda 527
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji ta’ importazzjoni u rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni u għandha, fil-prinċipju, 
tistabbilizza s-suq tal-Unjoni. Is-sistema 
ta’ negozjar għandha tkun ibbażata fuq l-
impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali.

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji fuq l-importazzjonijiet. Is-sistema ta’ 
negozjar għandha tkun ibbażata fuq l-
impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali.

Or. fr

Emenda 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji ta’ importazzjoni u rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni u għandha, fil-prinċipju, 
tistabbilizza s-suq tal-Unjoni. Is-sistema ta’ 
negozjar għandha tkun ibbażata fuq l-
impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali.

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Din 
is-sistema ta' negozjar għandha tinkludi 
dazji fuq l-importazzjonijiet u għandha, fil-
prinċipju, tistabbilizza s-suq tal-Unjoni. Is-
sistema ta’ negozjar għandha tkun ibbażata 
fuq l-impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali.

Or. en
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Emenda 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposta għal regolament
Premessa 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji ta’ importazzjoni u rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni u għandha, fil-prinċipju, 
tistabbilizza s-suq tal-Unjoni. Is-sistema ta’ 
negozjar għandha tkun ibbażata fuq l-
impenji aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-
Urugwaj ta’ negozjati kummerċjali 
multilaterali u fi ftehimiet bilaterali.

(94) Suq uniku jinvolvi sistema ta’ 
negozjar fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Dik 
is-sistema ta’ negozjar għandha tinkludi 
dazji fuq l-importazzjonijiet u rifużjonijiet 
ta’ esportazzjoni u għandha, fil-prinċipju, 
tistabbilizza s-suq tal-Unjoni, mingħajr ma 
tfixkel is-swieq tal-pajjiżi li qed
jiżviluppaw. Is-sistema ta’ negozjar 
għandha tkun ibbażata fuq l-impenji 
aċċettati skont iċ-Ċiklu tal-Urugwaj ta’ 
negozjati kummerċjali multilaterali u fi 
ftehimiet bilaterali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jkun żgurat li s-sussidji għall-esportazzjoni ma jfixklux l-iżvilupp tas-setturi 
agrikoli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw billi jnaqqsu żżejjed il-prezzijiet tal-produzzjoni lokali.

Emenda 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 94a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94a) Madankollu, l-implimentazzjoni ta' 
ftehimiet internazzjonali m'għandhiex 
tkun ibbażata fuq il-prinċipju tar-
reċiproċità, partikolarment fir-rigward 
tat-tariffi, is-saħħa tal-pjanti u l-ambjent, 
u din għandha titwettaq sabiex tkun 
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osservata osservanza stretta tal-
mekkaniżmi għal-prezzijiet tad-dħul, dazji 
addizzjonali speċifiċi u imposti 
kumpensatorji.

Or. it

Emenda 531
Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Premessa 94a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94a) Madankollu, l-implimentazzjoni ta' 
ftehimiet internazzjonali m'għandhiex 
tkun ibbażata fuq il-prinċipju tar-
reċiproċità, partikolarment fir-rigward 
tat-tariffi, is-saħħa, is-saħħa tal-pjanti, l-
ambjent u l-benessri tal-annimali, u din 
għandha titwettaq sabiex tkun osservata 
osservanza stretta tal-mekkaniżmi għal-
prezzijiet tad-dħul, dazji addizzjonali 
speċifiċi u imposti kumpensatorji.

Or. fr

Emenda 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 98

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(98) L-elementi essenzjali ta’ dazji 
doganali applikabbli għal prodotti 
agrikoli li jirriflettu ftehimiet tad-WTO u 
ftehimiet bilaterali huma stabbiliti fit-
Tariffa Doganali Komuni. Il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta miżuri għall-kalkolu dettaljata ta’ 
dazji ta’ importazzjoni skont dawk l-

imħassar
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elementi essenzjali.

Or. fr

Emenda 533
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 103a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(103a) Sabiex ikunu faċilitati l-iżvilupp u 
t-tkabbir tal-ekonomija bbażata fuq il-
prodotti bijoloġiċi, u biex jiġu evitati l-
effetti negattivi fuq is-suq tal-Unjoni 
għall-prodotti industrijali bbażati fuq 
prodotti bijoloġiċi li inkella jinħolqu, 
għandhom jittieħdu miżuri biex ikun 
żgurat li l-produtturi tal-prodotti 
industrijali ibbażati fuq il-prodotti 
bijoloġiċi jkollhom aċċess biex jiżguraw 
il-provvista tal-materja prima agrikola bi 
prezzijiet kompetittivi globalment. Meta l-
materja prima agrikola tiġi importata fl-
Unjoni mingħajr dazju fuq l-
importazzjoni għall-użu fil-produzzjoni ta' 
prodotti industrijali bbażati fuq il-prodotti 
bijoloġiċi, għandhom jittieħdu miżuri biex 
ikun żgurat li l-materja prima tintuża 
għall-iskop iddikjarat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Industrija bbażata fuq il-prodotti bijoloġiċi se tkun settur importanti fil-kisba ta' ekonomija 
ekoloġika. F'dan ir-rigward, il-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-Kompetittività fl-Industrija tal-
Kimika fl-Unjoni Ewropea rrakkomanda t-tneħħija jew it-tnaqqis tad-dazji fuq l-
importazzjoni ta' materja prima agrikola rinovabbli li tintuża mill-industrija tal-kimiċi. Dan 
is-settur se jiżviluppa f'dawk il-pajjiżi fejn ikollu aċċess sikur għall-materja prima bi prezzijiet 
kompetittivi globalment.
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Emenda 534
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 105

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(105) Is-sistema ta’ dazji doganali 
tagħmilha possibbli li ma jintużawx il-
miżuri l-oħra kollha ta’ protezzjoni fil-
fruntieri esterni tal-Unjoni. Is-suq intern u 
l-mekkaniżmu doganali jistgħu, 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jirriżultaw 
inadegwati. F’każijiet bħal dawn, biex is-
suq tal-Unjoni ma jitħalliex mingħajr difiża 
kontra t-taqlib li jista’ jinqala’, l-Unjoni 
għandha tkun tista’ tieħu l-miżuri kollha 
meħtieġa mingħajr dewmien. Miżuri bħal 
dawn għandhom ikunu konformi mal-
impenji internazzjonali tal-Unjoni.

(105) Is-sistema ta’ dazji doganali 
tagħmilha possibbli li ma jintużawx il-
miżuri l-oħra kollha ta’ protezzjoni fil-
fruntieri esterni tal-Unjoni. Is-suq intern u 
l-mekkaniżmu doganali jistgħu, 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jirriżultaw 
inadegwati. F’każijiet bħal dawn, biex is-
suq tal-Unjoni ma jitħalliex mingħajr difiża 
kontra t-taqlib li jista’ jinqala’, l-Unjoni 
għandha tkun tista’ tieħu l-miżuri kollha 
meħtieġa mingħajr dewmien. Miżuri bħal 
dawn għandhom ikunu konformi mal-
impenji internazzjonali tal-Unjoni, filwaqt 
li jiżguraw l-osservanza tas-sovrenitàt tal-
ikel tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 106a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(106a) L-Unjoni mhux se tibqa' tuża 
sussidji għall-esportazzjoni għall-prodotti 
agrikoli u għandha tkompli tikkoordina l-
isforzi mal-produtturi agrikoli dinjija 
ewlenin sabiex jitneħħew is-sussidji li 
jikkawżaw distorzjoni fil-kummerċ. Il-
Politika Agrikola Komuni l-ġdida 
għandha tkun allinjata mal-kunċett tal-
UE ta' koerenza tal-politiki għall-iżvilupp 
sabiex tikseb livell raġonevoli ta' 
indipendenza tal-ikel fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.
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Or. en

Emenda 536
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 106a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(106a) Ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
jistgħu jirrapreżentaw strument 
importanti tal-kriżi u ta' appoġġ fis-suq 
agrikolu. Kif u f'liema forma jistgħu 
jitwettqu r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni
b'dak il-mod fil-futur għandu jiġi 
determinat taħt il-patroċinju tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u 
fuq il-bażi tal-prinċipju ta' reċiproċità. 

Or. de

Emenda 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq 
dinji, u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu 
fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

imħassar
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Emenda 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq 
dinji, u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu 
fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

imħassar

Or. en

Emenda 539
Britta Reimers, George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq 
dinji, u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu 
fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-

imħassar
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esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

Or. en

Emenda 540
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq 
dinji, u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu 
fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

imħassar

Or. fr

Emenda 541
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-

(107) Id-dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fis-suq dinji, u 
li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-impenji 
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impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu 
fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

magħmulin fid-WTO, għandhom 
jinżammu bħala intestatura tal-baġit għax 
dawn jistgħu jirrappreżentaw strument 
importanti tal-kriżi u ta' appoġġ fis-suq 
agrikolu. Kif u f'liema forma jistgħu 
jitwettqu r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
b'dak il-mod fil-futur għandu jiġi 
determinat taħt il-patroċinju tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u 
fuq il-bażi tal-prinċipju ta' reċiproċità.

Or. de

Emenda 542
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu 
fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

(107) Id-dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fis-suq dinji, u 
li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-impenji 
magħmulin fid-WTO, għandhom 
jinżammu, bħal ma jiġri fil-każ tar-
rifużjonijiet tal-esportazzjoni, fost 
affarijiet oħra, bħala strument importanti 
għall-ġestjoni tal-kriżi. Il-futur tar-
rifuzzjonijiet tal-esportazzjoni bħala 
strument ta' ġestjoni tas-suq għandu jiġi 
deċiż fi ħdan il-qafa tal-Organizzazzjoni 
Komuni tal-Kummerċ fuq il-bażi tar-
reċiproċità. L-esportazzjoni mħallsa lura
għandha tkun suġġetta għal limiti f’termini 
ta’ valur u kwantità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-refużjonijiet tal-esportazzjoni m'għandhomx jitneħħew unilateralment mill-Unjoni 
Ewropea, sakemm is-sħab kummerċjali tagħna jipprevedu rifużjonijiet tal-esportazzjoni jew 
strumenti simili tal-ġestjoni tas-suq. Il-futur tar-rifuzzjonijiet tal-esportazzjoni għandu jiġi 
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deċiż fi ħdan il-qafa tal-Organizzazzjoni Komuni tal-Kummerċ fuq il-bażi tar-reċiproċità.

Emenda 543
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament u li jħabbtu 
wiċċhom ma' kundizzjonijiet fis-suq 
partikolarment diffiċli. L-esportazzjoni 
ssussidjata għandha tkun suġġetta għal 
limiti f’termini ta’ valur u kwantità.

Or. pl

Emenda 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu fl-

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu fl-
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ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità wara li jkun ġie vverifikat li din 
ma tgħinx biex teqred is-sovranità tal-ikel 
fil-pajjiżi li tkun destinata għalihom.

Or. fr

Emenda 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità u m'għandhiex tipperikola l-
iżvilupp tas-setturi agrikoli u l-ekonomiji 
tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jkun żgurat li s-sussidji għall-esportazzjoni ma jfixklux l-iżvilupp tas-setturi 
agrikoli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw billi jnaqqsu żżejjed il-prezzijiet tal-produzzjoni lokali.

Emenda 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Premessa 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(108) Il-konformità mal-limiti f’termini 
ta’ valur għandha tkun żgurata fiż-żmien 
meta r-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni jiġu 
ffissati permezz tal-monitoraġġ ta’ 
ħlasijiet skont ir-regoli li jikkonċernaw il-
Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija. Il-
monitoraġġ jista’ jiġi ffaċilitat bl-iffissar 
obbligatorju bil-quddiem tal-ħlas ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni, waqt li 
titħalla l-possibbiltà, fil-każ ta’ 
rifużjonijiet divrenzjati, ta’ tibdil fid-
destinazzjoni speċifikata f’żona 
ġeografika li għaliha tapplika rata unika 
ta’ rifużjoni ta’ esportazzjoni. Fil-każ ta’ 
bidla fid-destinazzjoni, ir-rifużjoni ta’ 
esportazzjoni applikabbli għad-
destinazzjoni attwali għandha titħallas 
b’limitu massimu fuq l-ammont 
applikabbli għad-destinazzjoni ffissat 
minn qabel.

imħassar

Or. en

Emenda 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(108) Il-konformità mal-limiti f’termini 
ta’ valur għandha tkun żgurata fiż-żmien 
meta r-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni jiġu 
ffissati permezz tal-monitoraġġ ta’ 
ħlasijiet skont ir-regoli li jikkonċernaw il-
Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija. Il-
monitoraġġ jista’ jiġi ffaċilitat bl-iffissar 
obbligatorju bil-quddiem tal-ħlas ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni, waqt li 
titħalla l-possibbiltà, fil-każ ta’ 

imħassar
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rifużjonijiet divrenzjati, ta’ tibdil fid-
destinazzjoni speċifikata f’żona 
ġeografika li għaliha tapplika rata unika 
ta’ rifużjoni ta’ esportazzjoni. Fil-każ ta’ 
bidla fid-destinazzjoni, ir-rifużjoni ta’ 
esportazzjoni applikabbli għad-
destinazzjoni attwali għandha titħallas 
b’limitu massimu fuq l-ammont 
applikabbli għad-destinazzjoni ffissat 
minn qabel.

Or. en

Emenda 548
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(108) Il-konformità mal-limiti f’termini 
ta’ valur għandha tkun żgurata fiż-żmien 
meta r-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni jiġu 
ffissati permezz tal-monitoraġġ ta’ 
ħlasijiet skont ir-regoli li jikkonċernaw il-
Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija. Il-
monitoraġġ jista’ jiġi ffaċilitat bl-iffissar 
obbligatorju bil-quddiem tal-ħlas ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni, waqt li 
titħalla l-possibbiltà, fil-każ ta’ 
rifużjonijiet divrenzjati, ta’ tibdil fid-
destinazzjoni speċifikata f’żona 
ġeografika li għaliha tapplika rata unika 
ta’ rifużjoni ta’ esportazzjoni. Fil-każ ta’ 
bidla fid-destinazzjoni, ir-rifużjoni ta’ 
esportazzjoni applikabbli għad-
destinazzjoni attwali għandha titħallas 
b’limitu massimu fuq l-ammont 
applikabbli għad-destinazzjoni ffissat 
minn qabel.

imħassar

Or. fr
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Emenda 549
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(108) Il-konformità mal-limiti f’termini 
ta’ valur għandha tkun żgurata fiż-żmien 
meta r-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni jiġu 
ffissati permezz tal-monitoraġġ ta’ 
ħlasijiet skont ir-regoli li jikkonċernaw il-
Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija. Il-
monitoraġġ jista’ jiġi ffaċilitat bl-iffissar 
obbligatorju bil-quddiem tal-ħlas ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni, waqt li 
titħalla l-possibbiltà, fil-każ ta’ 
rifużjonijiet divrenzjati, ta’ tibdil fid-
destinazzjoni speċifikata f’żona 
ġeografika li għaliha tapplika rata unika 
ta’ rifużjoni ta’ esportazzjoni. Fil-każ ta’ 
bidla fid-destinazzjoni, ir-rifużjoni ta’ 
esportazzjoni applikabbli għad-
destinazzjoni attwali għandha titħallas 
b’limitu massimu fuq l-ammont 
applikabbli għad-destinazzjoni ffissat 
minn qabel.

imħassar

Or. fr

Emenda 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(109) Il-konformità mal-limiti ta’ 
kwantità għandha tkun żgurata permezz 
ta’ sistema ta’ monitoraġġ affidabbli u 
effikaċi. Għal dan il-fini, l-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għandu jkun 
suġġett għal liċenzja ta’ esportazzjoni. Ir-

imħassar
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rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għandhom 
jingħataw sal-limiti disponibbli, li jkun 
jiddependi mis-sitwazzjoni partikolari ta’ 
kull prodott ikkonċernat. Eċċezzjonijiet 
għal dik ir-regola għandhom ikunu 
permessi biss għal prodotti pproċessati 
mhux elenkati fl-Anness I għat-Trattat, li 
għalihom ma japplikawx limiti ta’ volum. 
Għandha ssir dispożizzjoni għal deroga 
minn konformità stretta ma’ regoli ta’ 
mmaniġġjar fejn l-esportazzjonijiet li 
jibbenefikaw minn rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni x’aktarx li ma jaqbżux il-
kwantità stabbilita.

Or. en

Emenda 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(109) Il-konformità mal-limiti ta’ 
kwantità għandha tkun żgurata permezz 
ta’ sistema ta’ monitoraġġ affidabbli u 
effikaċi. Għal dan il-fini, l-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għandu jkun 
suġġett għal liċenzja ta’ esportazzjoni. Ir-
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għandhom 
jingħataw sal-limiti disponibbli, li jkun 
jiddependi mis-sitwazzjoni partikolari ta’ 
kull prodott ikkonċernat. Eċċezzjonijiet 
għal dik ir-regola għandhom ikunu 
permessi biss għal prodotti pproċessati 
mhux elenkati fl-Anness I għat-Trattat, li 
għalihom ma japplikawx limiti ta’ volum. 
Għandha ssir dispożizzjoni għal deroga 
minn konformità stretta ma’ regoli ta’ 
mmaniġġjar fejn l-esportazzjonijiet li 
jibbenefikaw minn rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni x’aktarx li ma jaqbżux il-
kwantità stabbilita.

imħassar
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Or. en

Emenda 552
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(109) Il-konformità mal-limiti ta’ 
kwantità għandha tkun żgurata permezz 
ta’ sistema ta’ monitoraġġ affidabbli u 
effikaċi. Għal dan il-fini, l-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għandu jkun 
suġġett għal liċenzja ta’ esportazzjoni. Ir-
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għandhom 
jingħataw sal-limiti disponibbli, li jkun 
jiddependi mis-sitwazzjoni partikolari ta’ 
kull prodott ikkonċernat. Eċċezzjonijiet 
għal dik ir-regola għandhom ikunu 
permessi biss għal prodotti pproċessati 
mhux elenkati fl-Anness I għat-Trattat, li 
għalihom ma japplikawx limiti ta’ volum. 
Għandha ssir dispożizzjoni għal deroga 
minn konformità stretta ma’ regoli ta’ 
mmaniġġjar fejn l-esportazzjonijiet li 
jibbenefikaw minn rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni x’aktarx li ma jaqbżux il-
kwantità stabbilita.

imħassar

Or. fr

Emenda 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(110) Fil-każ ta’ esportazzjoni ta’ 
annimali tal-ifrat ħajjin, għandha ssir 

imħassar
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dispożizzjoni li biha r-rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni jingħataw u jitħallsu biss 
jekk jiġu ssodisfati d-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-Unjoni fir-
rigward tal-benessri tal-annimali, 
partikolarment dawk li jikkonċernaw il-
protezzjoni ta’ annimali waqt it-trasport.

Or. en

Emenda 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(110) Fil-każ ta’ esportazzjoni ta’ 
annimali tal-ifrat ħajjin, għandha ssir 
dispożizzjoni li biha r-rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni jingħataw u jitħallsu biss 
jekk jiġu ssodisfati d-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-Unjoni fir-
rigward tal-benessri tal-annimali, 
partikolarment dawk li jikkonċernaw il-
protezzjoni ta’ annimali waqt it-trasport.

imħassar

Or. en

Emenda 555
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(110) Fil-każ ta’ esportazzjoni ta’ 
annimali tal-ifrat ħajjin, għandha ssir 
dispożizzjoni li biha r-rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni jingħataw u jitħallsu biss 
jekk jiġu ssodisfati d-dispożizzjonijiet 

imħassar
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stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-Unjoni fir-
rigward tal-benessri tal-annimali, 
partikolarment dawk li jikkonċernaw il-
protezzjoni ta’ annimali waqt it-trasport.

Or. fr

Emenda 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(111) Biex tiġi żgurata l-ugwaljanza ta’ 
aċċess għar-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għal esportaturi ta’ prodotti agrikoli 
koperti minn dan id-dokument, is-setgħa 
li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-applikazzjoni ta’ ċerti regoli dwar 
prodotti agrikoli għal prodotti esportati fl-
għamla ta’ oġġetti pproċessati.

imħassar

Or. en

Emenda 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(111) Biex tiġi żgurata l-ugwaljanza ta’ 
aċċess għar-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għal esportaturi ta’ prodotti agrikoli 
koperti minn dan id-dokument, is-setgħa 
li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-applikazzjoni ta’ ċerti regoli dwar 

imħassar
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prodotti agrikoli għal prodotti esportati fl-
għamla ta’ oġġetti pproċessati.

Or. en

Emenda 558
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(111) Biex tiġi żgurata l-ugwaljanza ta’ 
aċċess għar-rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għal esportaturi ta’ prodotti agrikoli 
koperti minn dan id-dokument, is-setgħa 
li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-applikazzjoni ta’ ċerti regoli dwar 
prodotti agrikoli għal prodotti esportati fl-
għamla ta’ oġġetti pproċessati.

imħassar

Or. fr

Emenda 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(112) Biex l-esportaturi jiġu mħeġġa 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-benessri 
tal-annimali u biex l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu jistgħu jivverifikaw l-
infiq korrett għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni fejn dawn ikunu 
b’kondizzjoni li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 
għall-benessri tal-annimali, is-setgħa li 
jiġu adottati ċerti atti skont l-Artikolu 290 

imħassar
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tat-Trattat għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward ta’ rekwiżiti ta’ 
benessri tal-annimali ’l barra mit-
territorju doganali tal-Unjoni, inkluż l-
użu ta’ partijiet terzi indipendenti.

Or. en

Emenda 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(112) Biex l-esportaturi jiġu mħeġġa 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-benessri 
tal-annimali u biex l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu jistgħu jivverifikaw l-
infiq korrett għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni fejn dawn ikunu 
b’kondizzjoni li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 
għall-benessri tal-annimali, is-setgħa li 
jiġu adottati ċerti atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward ta’ rekwiżiti ta’ 
benessri tal-annimali ’l barra mit-territorju 
doganali tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ 
partijiet terzi indipendenti.

(112) Biex l-esportaturi jiġu mħeġġa 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-benessri 
tal-annimali, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ rekwiżiti ta’ benessri tal-
annimali ’l barra mit-territorju doganali tal-
Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti.

Or. en

Emenda 561
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(112) Biex l-esportaturi jiġu mħeġġa 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-benessri 

(112) Biex l-esportaturi jiġu mħeġġa 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-benessri 
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tal-annimali u biex l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu jistgħu jivverifikaw l-
infiq korrett għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni fejn dawn ikunu 
b’kondizzjoni li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 
għall-benessri tal-annimali, is-setgħa li 
jiġu adottati ċerti atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward ta’ rekwiżiti ta’ 
benessri tal-annimali ’l barra mit-territorju 
doganali tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ 
partijiet terzi indipendenti.

tal-annimali, is-setgħa li jiġu adottati ċerti 
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ rekwiżiti ta’ benessri tal-
annimali ’l barra mit-territorju doganali tal-
Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti. 

Or. fr

Emenda 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(113) Biex ikun żgurat li l-operaturi 
josservaw l-obbligi tagħhom meta 
jipparteċipaw fi proċeduri tal-offerti, is-
setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-iffissar tar-rekwiżit primarju għal 
rilaxx ta’ garanziji għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni mogħtija permezz ta’ offerti.

imħassar

Or. en

Emenda 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(113) Biex ikun żgurat li l-operaturi imħassar
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josservaw l-obbligi tagħhom meta 
jipparteċipaw fi proċeduri tal-offerti, is-
setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-iffissar tar-rekwiżit primarju għal 
rilaxx ta’ garanziji għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni mogħtija permezz ta’ offerti.

Or. en

Emenda 564
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(113) Biex ikun żgurat li l-operaturi 
josservaw l-obbligi tagħhom meta 
jipparteċipaw fi proċeduri tal-offerti, is-
setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-iffissar tar-rekwiżit primarju għal 
rilaxx ta’ garanziji għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni mogħtija permezz ta’ offerti.

imħassar

Or. fr

Emenda 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 114

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(114) biex il-piż amministrattiv għall-
operaturi u l-awtoritajiet jiġi 
mminimizzat, is-setgħa li jiġu adottati 
ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

imħassar
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għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ atti biex jiġu stabbiliti 
limiti li f’livelli taħthom jista’ ma jkunx 
meħtieġ l-obbligu li tinħareġ jew li tiġi 
ppreżentata liċenzja ta’ esportazzjoni, u 
biex jiġu ffissati destinazzjonijiet jew 
operazzjonijiet fejn eżenzjoni mill-obbligu 
li tiġi ppreżentata liċenzja ta’ 
esportazzjoni tista’ tiġi ġġustifikata u 
tippermetti, f’sitwazzjoni ġustifikata, li 
jingħataw liċenzji ta’ esportazzjoni ex-
post.

Or. en

Emenda 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 114

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(114) Biex il-piż amministrattiv għall-
operaturi u l-awtoritajiet jiġi 
mminimizzat, is-setgħa li jiġu adottati 
ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ atti biex jiġu stabbiliti 
limiti li f’livelli taħthom jista’ ma jkunx 
meħtieġ l-obbligu li tinħareġ jew li tiġi 
ppreżentata liċenzja ta’ esportazzjoni, u 
biex jiġu ffissati destinazzjonijiet jew 
operazzjonijiet fejn eżenzjoni mill-obbligu 
li tiġi ppreżentata liċenzja ta’ 
esportazzjoni tista’ tiġi ġġustifikata u 
tippermetti, f’sitwazzjoni ġustifikata, li 
jingħataw liċenzji ta’ esportazzjoni ex-
post.

imħassar

Or. en

Emenda 567
José Bové
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 114

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(114) Biex il-piż amministrattiv għall-
operaturi u l-awtoritajiet jiġi 
mminimizzat, is-setgħa li jiġu adottati 
ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ atti biex jiġu stabbiliti 
limiti li f’livelli taħthom jista’ ma jkunx 
meħtieġ l-obbligu li tinħareġ jew li tiġi 
ppreżentata liċenzja ta’ esportazzjoni, u 
biex jiġu ffissati destinazzjonijiet jew 
operazzjonijiet fejn eżenzjoni mill-obbligu 
li tiġi ppreżentata liċenzja ta’ 
esportazzjoni tista’ tiġi ġġustifikata u 
tippermetti, f’sitwazzjoni ġustifikata, li 
jingħataw liċenzji ta’ esportazzjoni ex-
post.

imħassar

Or. fr

Emenda 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 115

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(115) Biex jitqiesu sitwazzjonijiet prattiċi 
li jiġġustifikaw eliġibbiltà sħiħa jew 
parzjali għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni, u biex l-operaturi jiġu 
megħjunin jgħaqqdu l-perjodu bejn l-
applikazzjoni għall-ħlas finali tar-
rifużjoni ta’ esportazzjoni u l-ħlas finali 
tal-istess, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-
rigward ta’ miżuri li jikkonċernaw: data 
oħra għar-rifużjoni; il-konsegwenzi tal-

imħassar
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ħlas tar-rifużjoni ta’ esportazzjoni meta l-
kodiċi jew id-destinazzjoni tal-prodott 
imsemmija fil-liċenzja ma jkunux 
konformi mal-prodott jew destinazzjoni 
attwali; ħlas bil-quddiem għal rifużjonijiet 
ta’ esportazzjoni, inklużi l-kundizzjonijiet 
għad-depożitu u r-rilaxx ta’ garanzija; 
verifiki u prova meta jkunu jeżistu dubji 
dwar id-destinazzjoni attwali tal-prodotti, 
inkluża l-opportunità għall-importazzjoni 
mill-ġdid fit-territorju doganali tal-
Unjoni; destinazzjonijiet ittrattati bħala 
esportazzjonijiet mill-Unjoni, u inklużjoni 
ta’ destinazzjonijiet fit-territorju doganali 
tal-Unjoni eliġibbli għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni.

Or. en

Emenda 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 115

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(115) Biex jitqiesu sitwazzjonijiet prattiċi 
li jiġġustifikaw eliġibbiltà sħiħa jew 
parzjali għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni, u biex l-operaturi jiġu 
megħjunin jgħaqqdu l-perjodu bejn l-
applikazzjoni għall-ħlas finali tar-
rifużjoni ta’ esportazzjoni u l-ħlas finali 
tal-istess, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-
rigward ta’ miżuri li jikkonċernaw: data 
oħra għar-rifużjoni; il-konsegwenzi tal-
ħlas tar-rifużjoni ta’ esportazzjoni meta l-
kodiċi jew id-destinazzjoni tal-prodott 
imsemmija fil-liċenzja ma jkunux 
konformi mal-prodott jew destinazzjoni 
attwali; ħlas bil-quddiem għal rifużjonijiet 
ta’ esportazzjoni, inklużi l-kundizzjonijiet 
għad-depożitu u r-rilaxx ta’ garanzija; 

imħassar
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verifiki u prova meta jkunu jeżistu dubji 
dwar id-destinazzjoni attwali tal-prodotti, 
inkluża l-opportunità għall-importazzjoni 
mill-ġdid fit-territorju doganali tal-
Unjoni; destinazzjonijiet ittrattati bħala 
esportazzjonijiet mill-Unjoni, u inklużjoni 
ta’ destinazzjonijiet fit-territorju doganali
tal-Unjoni eliġibbli għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni.

Or. en

Emenda 570
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 115

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(115) Biex jitqiesu sitwazzjonijiet prattiċi 
li jiġġustifikaw eliġibbiltà sħiħa jew 
parzjali għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni, u biex l-operaturi jiġu 
megħjunin jgħaqqdu l-perjodu bejn l-
applikazzjoni għall-ħlas finali tar-
rifużjoni ta’ esportazzjoni u l-ħlas finali 
tal-istess, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-
rigward ta’ miżuri li jikkonċernaw: data 
oħra għar-rifużjoni; il-konsegwenzi tal-
ħlas tar-rifużjoni ta’ esportazzjoni meta l-
kodiċi jew id-destinazzjoni tal-prodott 
imsemmija fil-liċenzja ma jkunux 
konformi mal-prodott jew destinazzjoni 
attwali; ħlas bil-quddiem għal rifużjonijiet 
ta’ esportazzjoni, inklużi l-kundizzjonijiet 
għad-depożitu u r-rilaxx ta’ garanzija; 
verifiki u prova meta jkunu jeżistu dubji 
dwar id-destinazzjoni attwali tal-prodotti, 
inkluża l-opportunità għall-importazzjoni 
mill-ġdid fit-territorju doganali tal-Unjoni; 
destinazzjonijiet ittrattati bħala 
esportazzjonijiet mill-Unjoni, u inklużjoni 

imħassar



AM\907930MT.doc 85/169 PE492.801v01-00

MT

ta’ destinazzjonijiet fit-territorju doganali 
tal-Unjoni eliġibbli għal rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni. 

Or. fr

Emenda 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 116

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(116) Biex jiġi żgurat li prodotti li 
jibbenefikaw minn rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni jiġu esportati mit-territorju 
doganali tal-Unjoni u biex jiġi evitat li ma 
jintbagħtux lura f’dak it-territorju, u biex 
jiġi mminimizzat il-piż amministrattiv 
għall-operaturi meta jiġġeneraw u 
jissottomettu prova li prodotti li jattiraw 
rifużjoni jkunu waslu f’pajjiż ta’ 
destinazzjoni għal rifużjonijiet divrenzjati, 
is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ miżuri li jikkonċernaw: l-iskadenza li 
qabilha għandu jkun iffinalizzat il-ħruġ 
mit-territorju doganali tal-Unjoni, inkluż 
iż-żmien għal dħul mill-ġdid temporanju; 
l-ipproċessar li prodotti li jibbenefikaw 
minn rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għandhom jgħaddu minnu matul dak il-
perjodu; il-prova ta’ wasla f’destinazzjoni 
għal rifużjonijiet divrenzjati; il-limiti ta’ 
rifużjoni u l-kundizzjonijiet li bihom 
esportaturi jistgħu jkunu eżenti milli jġibu 
prova bħal dik; u l-kundizzjonijiet għall-
approvazzjoni ta’ prova ta’ wasla 
f’destinazzjoni għal rifużjonijiet 
divrenzjati minn partijiet terzi 
indipendenti.

imħassar

Or. en
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Emenda 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 116

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(116) Biex jiġi żgurat li prodotti li 
jibbenefikaw minn rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni jiġu esportati mit-territorju 
doganali tal-Unjoni u biex jiġi evitat li ma 
jintbagħtux lura f’dak it-territorju, u biex 
jiġi mminimizzat il-piż amministrattiv 
għall-operaturi meta jiġġeneraw u 
jissottomettu prova li prodotti li jattiraw 
rifużjoni jkunu waslu f’pajjiż ta’ 
destinazzjoni għal rifużjonijiet divrenzjati, 
is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ miżuri li jikkonċernaw: l-iskadenza li 
qabilha għandu jkun iffinalizzat il-ħruġ 
mit-territorju doganali tal-Unjoni, inkluż 
iż-żmien għal dħul mill-ġdid temporanju; 
l-ipproċessar li prodotti li jibbenefikaw 
minn rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għandhom jgħaddu minnu matul dak il-
perjodu; il-prova ta’ wasla f’destinazzjoni 
għal rifużjonijiet divrenzjati; il-limiti ta’ 
rifużjoni u l-kundizzjonijiet li bihom 
esportaturi jistgħu jkunu eżenti milli jġibu 
prova bħal dik; u l-kundizzjonijiet għall-
approvazzjoni ta’ prova ta’ wasla 
f’destinazzjoni għal rifużjonijiet 
divrenzjati minn partijiet terzi 
indipendenti.

imħassar

Or. en

Emenda 573
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE



AM\907930MT.doc 87/169 PE492.801v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 116

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(116) Biex jiġi żgurat li prodotti li 
jibbenefikaw minn rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni jiġu esportati mit-territorju 
doganali tal-Unjoni u biex jiġi evitat li ma 
jintbagħtux lura f’dak it-territorju, u biex 
jiġi mminimizzat il-piż amministrattiv 
għall-operaturi meta jiġġeneraw u 
jissottomettu prova li prodotti li jattiraw 
rifużjoni jkunu waslu f’pajjiż ta’ 
destinazzjoni għal rifużjonijiet divrenzjati, 
is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
ta’ miżuri li jikkonċernaw: l-iskadenza li 
qabilha għandu jkun iffinalizzat il-ħruġ 
mit-territorju doganali tal-Unjoni, inkluż 
iż-żmien għal dħul mill-ġdid temporanju; 
l-ipproċessar li prodotti li jibbenefikaw 
minn rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għandhom jgħaddu minnu matul dak il-
perjodu; il-prova ta’ wasla f’destinazzjoni 
għal rifużjonijiet divrenzjati; il-limiti ta’ 
rifużjoni u l-kundizzjonijiet li bihom 
esportaturi jistgħu jkunu eżenti milli jġibu 
prova bħal dik; u l-kundizzjonijiet għall-
approvazzjoni ta’ prova ta’ wasla 
f’destinazzjoni għal rifużjonijiet 
divrenzjati minn partijiet terzi 
indipendenti.

imħassar

Or. fr

Emenda 574
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 116

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(116) Biex jiġi żgurat li prodotti li (116) biex jiġi żgurat li prodotti li 
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jibbenefikaw minn rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni jiġu esportati mit-territorju 
doganali tal-Unjoni u biex jiġi evitat li ma 
jintbagħtux lura f’dak it-territorju, u biex 
jiġi mminimizzat il-piż amministrattiv 
għall-operaturi meta jiġġeneraw u 
jissottomettu prova li prodotti li jattiraw 
rifużjoni jkunu waslu f’pajjiż ta’ 
destinazzjoni għal rifużjonijiet divrenzjati, 
is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ 
miżuri li jikkonċernaw: l-iskadenza li 
qabilha għandu jkun iffinalizzat il-ħruġ 
mit-territorju doganali tal-Unjoni, inkluż 
iż-żmien għal dħul mill-ġdid temporanju; l-
ipproċessar li prodotti li jibbenefikaw minn 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għandhom 
jgħaddu minnu matul dak il-perjodu; il-
prova ta’ wasla f’destinazzjoni għal 
rifużjonijiet divrenzjati; il-limiti ta’ 
rifużjoni u l-kundizzjonijiet li bihom 
esportaturi jistgħu jkunu eżenti milli jġibu 
prova bħal dik; u l-kundizzjonijiet għall-
approvazzjoni ta’ prova ta’ wasla 
f’destinazzjoni għal rifużjonijiet divrenzjati 
minn partijiet terzi indipendenti.

jibbenefikaw minn rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni jiġu esportati mit-territorju 
doganali tal-Unjoni u biex jiġi evitat li ma 
jintbagħtux lura f’dak it-territorju, u biex 
jiġi mminimizzat il-piż amministrattiv 
għall-operaturi meta jiġġeneraw u 
jissottomettu prova li prodotti li jattiraw 
rifużjoni jkunu waslu f’pajjiż ta’ 
destinazzjoni għal rifużjonijiet divrenzjati, 
is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ 
miżuri li jikkonċernaw: l-iskadenza li 
qabilha għandu jkun iffinalizzat il-ħruġ 
mit-territorju doganali tal-Unjoni, inkluż 
iż-żmien għal dħul mill-ġdid temporanju; l-
ipproċessar li prodotti li jibbenefikaw minn 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għandhom 
jgħaddu minnu matul dak il-perjodu; il-
prova ta’ wasla f’destinazzjoni għal 
rifużjonijiet divrenzjati; il-limiti ta’ 
rifużjoni u l-kundizzjonijiet li bihom 
esportaturi jistgħu jkunu eżenti milli jġibu 
prova bħal dik; u l-kundizzjonijiet għall-
approvazzjoni ta’ prova ta’ wasla 
f’destinazzjoni għal rifużjonijiet divrenzjati 
minn partijiet terzi indipendenti. F’kull 
każ, il-Kummissjoni jeħtiġilha tiżgura li l-
esportazzjonijiet ma jkunux jikkompetu 
mal-produzzjoni lokali fil-pajjiżi ta’ 
destinazzjoni.

Or. fr

Emenda 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 117

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(117) Biex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
setturi differenti, is-setgħa li jiġu adottati 
ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 

imħassar
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fir-rigward ta’ rekwiżiti u kundizzjonijiet 
speċifiċi għall-operaturi u fir-rigward tal-
prodotti eliġibbli għal rifużjoni ta’ 
esportazzjoni, inklużi, partikolarment, id-
definizzjoni u l-karatteristiċi tal-prodotti, 
u biex jiġu stabbiliti l-koeffiċjenti għall-
finijiet tal-kalkolu ta’ rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni.

Or. en

Emenda 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 117

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(117) Biex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
setturi differenti, is-setgħa li jiġu adottati 
ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ rekwiżiti u kundizzjonijiet 
speċifiċi għall-operaturi u fir-rigward tal-
prodotti eliġibbli għal rifużjoni ta’ 
esportazzjoni, inklużi, partikolarment, id-
definizzjoni u l-karatteristiċi tal-prodotti, 
u biex jiġu stabbiliti l-koeffiċjenti għall-
finijiet tal-kalkolu ta’ rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 577
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 117

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(117) Biex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas- imħassar
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setturi differenti, is-setgħa li jiġu adottati 
ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward ta’ rekwiżiti u kundizzjonijiet 
speċifiċi għall-operaturi u fir-rigward tal-
prodotti eliġibbli għal rifużjoni ta’ 
esportazzjoni, inklużi, partikolarment, id-
definizzjoni u l-karatteristiċi tal-prodotti, 
u biex jiġu stabbiliti l-koeffiċjenti għall-
finijiet tal-kalkolu ta’ rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni.

Or. fr

Emenda 578
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 120

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(120) Skont l-Artikolu 42 tat-Trattat, id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat fir-rigward tal-
kompetizzjoni għandhom japplikaw għall-
produzzjoni u l-kummerċ ta’ prodotti 
agrikoli biss skont kemm ikun determinat 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qafas tal-
Artikolu 43(2) u (3) tat-Trattat u skont il-
proċedura stabbilita hemmhekk.

Skont l-Artikolu 42 tat-Trattat, id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat fir-rigward tal-
kompetizzjoni għandhom japplikaw għall-
produzzjoni u l-kummerċ ta’ prodotti 
agrikoli biss skont kemm ikun determinat 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qafas tal-
Artikolu 43(2) tat-Trattat u skont il-
proċedura stabbilita hemmhekk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 43(3) huwa l-eċċezzjoni mill-proċedura leġiżlattiva ordinarja, li permezz tagħha l-
Kunsill jadotta miżuri dwar id-definizzjoni ta’ għajnuniet, prezzijiet, kwantitajiet eċċ. Fil-
Premessa 120, irridu li miżuri tal-kompetizzjoni jittieħdu bil-kodeċiżjoni, u għaldaqstant din 
l-emenda tħassar ir-referenza għall-Artikolu 43(3).

Emenda 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Proposta għal regolament
Premessa 123

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(123) Għandu jitħalla jkun hemm approċċ 
speċjali fir-rigward ta’ ċerti attivitajiet ta’ 
organizzazzjonijiet interprofessjonali bil-
kundizzjoni li dawn ma jwasslux biex is-
swieq jinqasmu f’partijiet, ma jaffettwawx 
l-operazzjoni soda tal-OKS, ma jgħawġux 
jew ma jeliminawx il-kompetizzjoni, ma 
jġibux magħhom l-iffissar tal-prezzijiet 
jew ma joħolqux diskriminazzjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Premessa 128

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(128) Fil-Finlandja, it-tkabbir tal-pitravi 
huwa suġġett għal kundizzjonijiet 
ġeografiċi u klimatiċi partikolari li jolqtu 
ħażin lis-settur lil hinn mill-effetti ġenerali 
tar-riforma taz-zokkor. Dak l-Istat 
Membru għandu, għalhekk, ikun 
awtorizzat, fuq bażi permanenti, li jagħti
pagamenti nazzjonali lill-produtturi tal-
pitravi tiegħu.

(128) Fir-reġjonijiet fit-Tramuntana mil-
latitudni 60°N jew fin-Nofsinhar mil-
latitudni 44°S, it-tkabbir tal-pitravi huwa 
suġġett għal kondizzjonijiet ġeografiċi 
u klimatiċi partikolari li jaffettwaw b'mod 
negattiv is-settur lil hinn mill-effetti 
ġenerali tar-riforma taz-zokkor. Ċerti Stati 
Membri għandhom, għalhekk, ikunu 
awtorizzati, fuq bażi permanenti, li jagħtu 
pagamenti nazzjonali lill-produtturi tal-
pitravi tagħhom.

Or. es

Emenda 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 132
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(132) Għandhom jiġu pprovduti miżuri 
speċjali ta’ intervent biex tittieħed 
reazzjoni effiċjenti u effikaċi kontra 
theddid ta’ tfixkil fis-swieq. Il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri għandu 
jiġi ddefinit.

(132) Għandhom jiġu pprovduti miżuri 
speċjali ta’ intervent biex tittieħed 
reazzjoni effiċjenti u effikaċi kontra 
theddid ta’ tfixkil fis-swieq. Il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dawk il-miżuri għandu 
jiġi ddefinit. Arranġamenti ta’ klawsola 
ta' salvagwardja għandhom ikunu istitwiti 
ħalli jilqgħu għad-disturbi tas-suq.

Or. fr

Emenda 582
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 143

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(143) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
minnufih l-atti ta’ implimentazzjoni
applikabbli fejn, jekk f’każijiet ġustifikati 
kif xieraq ikunu jeħtieġu hekk bażijiet 
imperattivi ta' urġenza, li jkunu relatati ma’ 
adozzjoni, emenda jew revoka ta’ miżuri 
ta’ salvagwardja tal-Unjoni, ma’ 
sospensjoni tal-użu ta’ arranġamenti ta’ 
pproċessar jew ta’ pproċessar attiv jew 
passiv, jekk meħtieġ biex ikun hemm 
reazzjoni immedjata għall-qagħda tas-suq, 
u ma’ riżoluzzjoni ta’ problemi speċifiċi 
f’każ ta’ emerġenza, jekk azzjoni 
immedjata bħal din tkun meħtieġa sabiex 
jiġu ttrattati l-problemi.

(143) Il-Kummissjoni għandha tingħatalha 
s-setgħa tadotta l-atti delegati applikabbli 
minnufih skont it-termini tal-Artikolu 161
fejn, jekk f’każijiet ġustifikati kif adatt 
ikunu jeħtieġu hekk bażijiet imperattivi ta' 
urġenza, li jkunu relatati ma’ adozzjoni, 
emenda jew revoka ta’ miżuri ta’ 
salvagwardja tal-Unjoni, ma’ sospensjoni 
tal-użu ta’ arranġamenti ta’ pproċessar jew 
ta’ pproċessar attiv jew passiv, jekk 
meħtieġ biex ikun hemm reazzjoni 
immedjata għall-qagħda tas-suq, u ma’ 
soluzzjoni ta’ problemi speċifiċi f’każ ta’ 
emerġenza, jekk azzjoni immedjata bħal 
din tkun meħtieġa sabiex jiġu ttrattati l-
problemi.

Or. de

Emenda 583
Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Premessa 143 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(143a) Għandhom jiġu adottati miżuri ta’ 
salvagwardja, b’mod partikolari meta 
prodotti agrikoli importati minn pajjiżi 
terzi ma jiggarantixxux sigurtà jew 
traċċabbiltà tal-ikel u ma jkunux 
konformi mal-kundizzjonijiet kollha tas-
saħħa, l-ambjent u l-benessri tal-annimali 
stipulati għas-suq intern, meta jqumu 
kriżijiet għas-swieq u jekk jiġu identifikati 
nuqqasijiet fir-rigward tal-kundizzjonijiet 
dikjarati fiċ-ċertifikati ta’ importazzjoni 
dwar il-prezzijiet, il-kwantitajiet jew il-
kalendarju. Dan il-monitoraġġ tal-
konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
għall-importazzjoni tal-prodotti agrikoli 
jeħtieġ li jsir permezz ta’ sistema integrata 
għall-monitoraġġ tal-importazzjonijiet tal-
ikel fl-UE fil-ħin reali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-fruntieri tal-Unjoni għandhom jiġu istitwiti proċeduri ta’ monitoraġġ li jkunu flessibbli u 
li, f’emerġenza, jippermettu l-kxif u l-prevenzjoni ta’ prodotti agrikoli li jistgħu jikkawżaw 
kompetizzjoni inġusta ma’ prodotti tal-UE jew żbilanċi fis-suq intern. 

Emenda 584
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 143 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(143a) Għandhom jiġu adottati miżuri ta’ 
salvagwardja speċjalment meta prodotti 
agrikoli importati minn pajjiżi terzi ma 
joffrux garanziji ta’ sigurtà u traċċabbiltà 
tal-ikel u ma jkunux għalkollox konformi 
mal-kundizzjonijiet tas-saħħa, l-ambjent u 
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l-benessri tal-annimali applikabbli għas-
suq intern, meta s-swieq ikunu fi kriżi jew 
fejn ikun hemm evidenza ta’ devjazzjoni 
mit-termini ta’ liċenzji tal-importazzjoni 
dwar prezzijiet, kwantitajiet jew 
kalendarju. L-iskrutinju li għandu jsir fuq 
il-kundizzjonijiet li taħthom jiġu importati 
l-prodotti agrikoli għandu jkun provdut 
fil-forma ta' sistema integrata ta’ 
monitoraġġ fil-ħin reali għall-
importazzjonjiet fl-UE.

Or. pt

Emenda 585
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Premessa 144

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(144) Fir-rigward ta’ ċerti miżuri skont 
dan ir-Regolament li jkunu jeħtieġu 
azzjoni fil-pront jew li jkunu jikkonsistu 
fl-applikazzjoni biss ta’ dispożizzjonijiet 
ġenerali għal sitwazzjonijiet speċifiċi 
mingħajr ma jinvolvu d-diskrezzjoni, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni mingħajr 
ma japplika r-Regolament (UE) Nru 
182/2011.

imħassar

Or. de

Emenda 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Premessa 145 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(145a) F’dawn l-aħħar snin, għexieren 
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ta’ eluf ta’ produtturi tal-ħalib f’kull parti 
tal-UE kellhom itemmu l-produzzjoni 
minħabba l-prezzijiet ta’ rovina li jitħallsu 
l-produtturi, li ma jpattux il-kostijiet tal-
produzzjoni. Hemm rabta li ma tistax 
tinfired bejn il-qagħda preżenti tas-settur 
tal-ħalib, il-liberalizzazzjoni u ż-żieda fil-
kwoti tal-produzzjoni bil-ħsieb li dawn tal-
aħħar jiġu aboliti.

Or. pt

Emenda 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Premessa 145 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(145b) Il-kultivazzjoni tad-dwieli tal-inbid 
hija attività agrikola tal-qalba, 
speċjalment f’pajjiżi tan-Nofsinhar tal-
Ewropa, u l-abolizzjoni proġettata ta’ 
drittijiet tat-tħawwil tad-dwieli qed tqawwi 
r-riskju li l-prodotti agrikoli kkonċernati 
jispiċċaw fix-xejn.

Or. pt

Emenda 588
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 146

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], diversi miżuri 
settorjali, inklużi dwar kwoti tal-ħalib, 
kwoti taz-zokkor u miżuri oħra dwar iz-
zokkor u r-restrizzjonijiet dwar it-tħawwil 
ta’ dwieli, kif ukoll ċerti għajnuniet mill-

imħassar
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Istat, għandhom jiskadu wara perjodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament. Wara t-tħassir tar-
Regolament (UE) Nru [COM(2010)799], 
id-dispożizzjonijiet rilevanti għandhom 
ikomplu japplikaw sat-tmiem tal-iskemi 
konċernati.

Or. fr

Emenda 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Premessa 146

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], diversi miżuri 
settorjali, inklużi dwar kwoti tal-ħalib, 
kwoti taz-zokkor u miżuri oħra dwar iz-
zokkor u r-restrizzjonijiet dwar it-tħawwil 
ta’ dwieli, kif ukoll ċerti għajnuniet mill-
Istat, għandhom jiskadu wara perjodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament. Wara t-tħassir tar-
Regolament (UE) Nru [COM(2010)799], 
id-dispożizzjonijiet rilevanti għandhom 
ikomplu japplikaw sat-tmiem tal-iskemi 
konċernati.

imħassar

Or. pt

Emenda 590
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 146

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], diversi miżuri 

imħassar
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settorjali, inklużi dwar kwoti tal-ħalib, 
kwoti taz-zokkor u miżuri oħra dwar iz-
zokkor u r-restrizzjonijiet dwar it-tħawwil 
ta’ dwieli, kif ukoll ċerti għajnuniet mill-
Istat, għandhom jiskadu wara perjodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament. Wara t-tħassir tar-
Regolament (UE) Nru [COM(2010)799], 
id-dispożizzjonijiet rilevanti għandhom 
ikomplu japplikaw sat-tmiem tal-iskemi 
konċernati.

Or. pt

Emenda 591
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 146

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], diversi miżuri 
settorjali, inklużi dwar kwoti tal-ħalib, 
kwoti taz-zokkor u miżuri oħra dwar iz-
zokkor u r-restrizzjonijiet dwar it-tħawwil
ta’ dwieli, kif ukoll ċerti għajnuniet mill-
Istat, għandhom jiskadu wara perjodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament. Wara t-tħassir tar-
Regolament (UE) Nru [COM(2010)799], 
id-dispożizzjonijiet rilevanti għandhom 
ikomplu japplikaw sat-tmiem tal-iskemi 
konċernati.

(146) L-abolizzjoni ta’ diversi sistemi ta’ 
kwoti u drittijiet (taz-zokkor, tal-ħalib, u 
tat-tħawwil ta’ dwieli) jeħtieġ li tiġi 
vvalutata fid-dettall, fil-qies tas-sitwazzjni 
speċifika f’kull wieħed mis-setturi 
kkonċernati u l-impatt tagħha fl-Unjoni 
f’termini settorjali u territorjali.

Or. pt

Emenda 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 146
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], diversi miżuri 
settorjali, inklużi dwar kwoti tal-ħalib, 
kwoti taz-zokkor u miżuri oħra dwar iz-
zokkor u r-restrizzjonijiet dwar it-tħawwil 
ta’ dwieli, kif ukoll ċerti għajnuniet mill-
Istat, għandhom jiskadu wara perjodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Wara t-tħassir tar-
Regolament (UE) Nru [COM(2010)799], 
id-dispożizzjonijiet rilevanti għandhom 
ikomplu japplikaw sat-tmiem tal-iskemi 
konċernati.

(146) (146) Skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007, diversi miżuri settorjali, 
inklużi dwar kwoti tal-ħalib, kwoti taz-
zokkor u miżuri oħra dwar iz-zokkor u r-
restrizzjonijiet dwar it-tħawwil ta’ dwieli, 
kif ukoll ċerti għajnuniet mill-Istat, 
mistennija jiskadu ftit wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament minħabba 
deċiżjonijiet li ttieħdu fl-imgħoddi. 
Minħabba kuntest ta’ volatlità kbira 
ħafna tal-prezzijiet tas-swieq Ewropej u 
internazzjonali tal-agrikoltura u kuntest 
baġitarju diffiċli, għandu jerġa’ jiġi 
kkunsidrat l-ħaqal tal-prinċipju tal-
abbandun ta’ dawn l-għodod tal-ġestjoni 
tal-provvista, li huma estremament 
importanti għall-istabbilta tadħul tal-
azjendi agrikoli u għas-sigurta tal-
provvista għal-konsumaturi. Id-drittijiet 
tat-tħawwil tad-dwieli, b’mod partikolari, 
għandhom jibqgħu bla mittiefsa.

Or. fr

Emenda 593
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 146

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], diversi miżuri 
settorjali, inklużi dwar kwoti tal-ħalib, 
kwoti taz-zokkor u miżuri oħra dwar iz-
zokkor u r-restrizzjonijiet dwar it-tħawwil 
ta’ dwieli, kif ukoll ċerti għajnuniet mill-
Istat, għandhom jiskadu wara perjodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Wara t-tħassir tar-Regolament 
(UE) Nru [COM(2010)799], id-
dispożizzjonijiet rilevanti għandhom 

(146) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], diversi miżuri 
settorjali, inklużi dwar kwoti tal-ħalib, 
kwoti taz-zokkor u miżuri oħra dwar iz-
zokkor u r-restrizzjonijiet dwar it-tħawwil 
ta’ dwieli, kif ukoll ċerti għajnuniet mill-
Istat, għandhom jiskadu wara perjodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Il-kwoti taz-zokkor u miżuri 
oħra taz-zokkor għandhom jiskadu 
għalkollox qabel tmiem l-2020. Wara t-
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ikomplu japplikaw sat-tmiem tal-iskemi 
konċernati.

tħassir tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], id-dispożizzjonijiet 
rilevanti għandhom ikomplu japplikaw sat-
tmiem tal-iskemi konċernati.

Or. en

Emenda 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Premessa 146

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], diversi miżuri 
settorjali, inklużi dwar kwoti tal-ħalib, 
kwoti taz-zokkor u miżuri oħra dwar iz-
zokkor u r-restrizzjonijiet dwar it-tħawwil 
ta’ dwieli, kif ukoll ċerti għajnuniet mill-
Istat, għandhom jiskadu wara perjodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Wara t-tħassir tar-Regolament 
(UE) Nru [COM(2010)799], id-
dispożizzjonijiet rilevanti għandhom 
ikomplu japplikaw sat-tmiem tal-iskemi 
konċernati.

(146) Skont ir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799], diversi miżuri 
settorjali, inklużi dwar kwoti tal-ħalib u r-
restrizzjonijiet dwar it-tħawwil ta’ dwieli, 
kif ukoll ċerti għajnuniet mill-Istat, 
għandhom jiskadu wara perijodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Wara t-tħassir tar-Regolament 
(UE) Nru [COM(2010)799], id-
dispożizzjonijiet rilevanti għandhom 
ikomplu japplikaw sat-tmiem tal-iskemi 
konċernati.

Or. de

Emenda 595
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 146 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146a) Madankollu, għal raġunijiet 
ekonomiċi, soċjali, ambjentali u tal-użu 
tal-artijiet, u għall-prevenzjoi tal-
ispopolament rurali f’żoni tradizzjonali 
tal-kultivazzjoni ta’ dwieli tal-inbid, kif 
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ukoll għaż-żamma tal-kontroll fuq il-
prodotti tal-inbid u l-maneniment tad-
diversità u l-prestiġju ta’ dawn il-prodotti 
u l-kwalità żviluppata u mseddqa mal-
mogħdija tas-snin, is-sistema kurrenti ta’ 
restrizzjoni tad-drittijiet tat-tħawwil ta’ 
dwieli tal-inbid għandha tiġi estiża lil 
hinn mid-dati meta tispiċċa skont ir-regoli 
attwali (il-31 ta’ Diċembru 2015 jew il-
31 ta’ Diċembru 2018, skont il-każ).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din is-sistema hija esenzjali biex l-inbejjed Ewropej ikunu jistgħu jikompetu ma’ nbejjed 
minn barra l-UE. Mingħajrha, se jkun hemm tħarbit serju tal-kompetizzjoni fi ħdan l-UE, 
tnaqqis ġenerali tal-kwalita tal-produzzjoni u, għaldaqstant, tnaqqis tal-prezzijiet tal-għeneb 
u tal-inbid.

Emenda 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 146 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146a) Kwoti tal-ħalib, kwoti taz-zokkor u 
drittijiet tat-tħawwil tad-dwieli 
jikkostitwixxu għodod tar-regolazzjoni 
tas-suq li jistgħu jagħmluha possibbli li l-
objettivi tal-PAK għal standard tal-
għajxien deċenti għall-komunità agrikola 
jintlaħqu.

Or. fr

Emenda 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 147
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(147) Biex tiġi żgurata tranżizzjoni 
mingħajr diffikultajiet mill-arranġamenti 
pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799] għad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta miżuri tranżizzjonali.

imħassar

Or. fr

Emenda 598
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 149

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq 
tal-ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-
istruttura tal-katina ta’ provvista.
Għandhom, għalhekk, jiġu applikati għal 
żmien twil biżżejjed (kemm qabel kif ukoll 
wara t-tneħħija tal-kwoti tal-ħalib) biex 
jitħalla li jkollhom effett sħiħ. Madankollu, 
minħabba n-natura tagħhom ta’ effett fit-
tul, huma għandhom, xorta waħda, ikunu 
ta’ natura temporanja, u jkunu suġġetti għal 
reviżjoni. Il-Kummissjoni għandha 
taddotta rapporti dwar l-iżvilupp tas-suq 
tal-ħalib, li jkopru b’mod partikolari l-
inċentivi potenzjali biex il-bdiewa jiġu 
mħeġġa jidħlu fi ftehimiet ta’ produzzjoni 
konġunta, li għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sal-
31 ta’ Diċembru 2018 rispettivament,

(149) Relazzjonijiet kuntrattwali fis-setturi 
tal-ħalib u ta’ prodotti tal-ħalib għandhom 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
biex jitħalla li jkollhom effett sħiħ. 
Madankollu, minħabba n-natura tagħhom 
ta’ effett fit-tul, huma għandhom, xorta 
waħda, ikunu ta’ natura temporanja, u 
jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sal-
31 ta’ Diċembru 2018 rispettivament,

Or. pt



PE492.801v01-00 102/169 AM\907930MT.doc

MT

Emenda 599
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 149

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom, għalhekk, 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
(kemm qabel kif ukoll wara t-tneħħija tal-
kwoti tal-ħalib) biex jitħalla li jkollhom 
effett sħiħ. Madankollu, minħabba n-natura 
tagħhom ta’ effett fit-tul, huma għandhom, 
xorta waħda, ikunu ta’ natura temporanja, 
u jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sal-
31 ta’ Diċembru 2018 rispettivament,

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom għalhekk 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
biex jitħalla li jkollhom effett sħiħ. 
Madankollu, minħabba n-natura tagħhom 
ta’ effett fit-tul, huma għandhom, xorta 
waħda, ikunu suġġetti għal valutazzjonijiet
b’kontributi miż-żewġ naħat qabel ma 
tittieħed kwalunkwe deċiżjoni  Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sat-30 ta’ Ġunju 2018
rispettivament,

Or. fr

Emenda 600
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 149

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
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ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom, għalhekk, 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
(kemm qabel kif ukoll wara t-tneħħija tal-
kwoti tal-ħalib) biex jitħalla li jkollhom 
effett sħiħ. Madankollu, minħabba n-natura 
tagħhom ta’ effett fit-tul, huma għandhom, 
xorta waħda, ikunu ta’ natura temporanja, 
u jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sal-
31 ta’ Diċembru 2018 rispettivament,

ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom għalhekk 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
biex jitħalla li jkollhom effett sħiħ. 
Madankollu, minħabba n-natura tagħhom 
ta’ effett fit-tul, huma għandhom, xorta 
waħda, ikunu ta’ natura temporanja, u 
jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sal-
31 ta’ Diċembru 2018 rispettivament,

Or. pt

Emenda 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Premessa 149

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom, għalhekk, 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
(kemm qabel kif ukoll wara t-tneħħija tal-
kwoti tal-ħalib) biex jitħalla li jkollhom 
effett sħiħ. Madankollu, minħabba n-natura 
tagħhom ta’ effett fit-tul, huma għandhom, 
xorta waħda, ikunu ta’ natura temporanja, 
u jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom għalhekk 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
biex jitħalla li jkollhom effett sħiħ. 
Madankollu, minħabba n-natura tagħhom 
ta’ effett fit-tul, huma għandhom, xorta 
waħda, ikunu ta’ natura temporanja, u 
jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
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b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sal-
31 ta’ Diċembru 2018 rispettivament,

biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sal-
31 ta’ Diċembru 2018 rispettivament,

Or. pt

Emenda 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Premessa 149

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom, għalhekk, 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
(kemm qabel kif ukoll wara t-tneħħija tal-
kwoti tal-ħalib) biex jitħalla li jkollhom 
effett sħiħ. Madankollu, minħabba n-natura 
tagħhom ta’ effett fit-tul, huma għandhom, 
xorta waħda, ikunu ta’ natura temporanja, 
u jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sal-
31 ta’ Diċembru 2018 rispettivament,

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom għalhekk 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
biex jitħalla li jkollhom effett sħiħ. 
Madankollu, minħabba n-natura tagħhom 
ta’ effett fit-tul, huma għandhom, xorta 
waħda, ikunu ta’ natura temporanja, u 
jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-
30 ta’ Ġunju 2014 u sal-
31 ta’ Diċembru 2018 rispettivament,

Or. pt
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Emenda 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -1
Preferenza nazzjonali

1. Fejn il-bilanċ agrikolu u tal-ikel tiegħu 
jibqa’ defiċitarju b’mod gravi u 
persistenti, Stat Membru jista’ jadotta l-
prinċipju ta’ preferenza nazzjonali billi
jistabbilixxi u jutilizza sistema ta’ kwoti 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni 
għall-produzzjoni nazzjonali, b’tali mod li 
l-importazzjonijiet iservu ta’ suppliment 
għall-produzzjoni nazzjonali.  
2. Il-prinċipju stabbilit fil-paragrafu 1 
m’għandux jibqa’ japplika wara tliet snin 
konsekuttivi jew wara sitt snin bl-
interruzzjonijiet, li matulhom ikun seħħ 
tkabbir sostnut tal-produzzjoni agrikola u 
d-defiċit ikun naqas b’mod 
korrispondenti. 

Or. pt

Emenda 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) tabakk, Parti XIV tal-Anness I; (n) tabakk mhux ipproċessat, Parti XIV 
tal-Anness I;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Din hi t-tismija korretta għas-settur tat-tabakk mhux manifatturat.

Emenda 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) tabakk, Parti XIV tal-Anness I; (n) tabakk mhux ipproċessat, Parti XIV 
tal-Anness I;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din hi t-tismija korretta għas-settur tat-tabakk mhux manifatturat.

Emenda 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) prodotti oħra, Parti XXIV tal-
Anness I.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

il-proposta tal-Kummissjoni twessa’ dak li huwa inkluż bħala prodotti agrikoli. Dan it-
twessigħ tal-ambitu mhuwiex konformi mal-orjentament tas-suq.

Emenda 607
Christofer Fjellner
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) prodotti oħra, Parti XXIV tal-
Anness I.

imħassar

Or. en

Emenda 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur tar-ross, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex taġġorna d-
definizzjonijiet għas-settur tar-ross 
stabbiliti fil-Parti I tal-Anness II.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet relatati mas-settur tar-ross huma assolutament essenzjali. M’għandux ikun 
possibbli li jitħassru permezz ta’ atti delegati.

Emenda 609
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur tar-ross, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex taġġorna d-

imħassar
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definizzjonijiet għas-settur tar-ross 
stabbiliti fil-Parti I tal-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun hemm ir-riskju li l-aġġornament tad-definizzjonijiet għas-settur tar-ross mill-
Kummissjoni jiffavorixxi ċerti varjetajiet tar-ross fuq oħrajn. Għalhekk, din l-emenda tħassar 
l-Artikolu 3(3).

Emenda 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur tar-ross, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex taġġorna d-
definizzjonijiet għas-settur tar-ross 
stabbiliti fil-Parti I tal-Anness II.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet relatati mas-settur tar-ross jitqiesu bħala assolutament essenzjali. 
Għalhekk huma stipulati fl-att bażiku, jiġifieri ma tista’ ssirilhom l-ebda bidla permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
“Reġjuni inqas żviluppatireġjuni inqas 

4. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
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żviluppati” tfisser dawk ir-reġjuni ddefiniti 
bħala tali fl-Artikolu 82(2)(a) tar-
Regolament (UE) COM(2011)615] li 
tiffissa dispożizzjonijiet komuni dwar il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u 
tas-Sajd Ewropew kopert mill-Qafas 
Strateġiku Komuni dwar l-iffissar ta' 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jħassar ir-Regolament (EC) No1083/2006 .

ġejjin:

(a) “Reġjuni inqas żviluppatireġjuni inqas 
żviluppati” tfisser dawk ir-reġjuni ddefiniti 
bħala tali fl-Artikolu 82(2)(a) tar-
Regolament (UE) COM(2011)615] li 
tiffissa dispożizzjonijiet komuni dwar il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u 
tas-Sajd Ewropew kopert mill-Qafas 
Strateġiku Komuni dwar l-iffissar ta' 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jħassar ir-Regolament (EC) No1083/2006;
(b) “avvenimenti klimatiċi estremi” 
għandha tfisser kundizzjonijiet tat-temp 
komparabbli għal diżastri naturali, 
pereżempju rjieħ qawwija, ġlata, silġ, xita 
jew nixfa li jeqirdu jew inaqqsu l-
produzzjoni għal grad li jaqbeż it-30 % 
tal-produzzjoni medja annwali ta’ bidwi 
partikolari.  Il-produzzjoni medja annwali 
għandha tiġi kkalkulata b’referenza għat-
tliet snin preċedenti jew għal medja fuq 
tliet snin matul l-aħħar ħames snin, bl-
esklużjoni tal-ogħla ċifra u ta' dik l-aktar 
baxxa;
(c) “prodotti lokali” tfisser dawk li jkunu 
ġew prodotti mhux aktar minn 150 km 
bogħod mill-post fejn jiġu kkunsmati. 
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Or. pt

Emenda 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
“avvenimenti klimatiċi avversi” għandha 
tfisser kundizzjonijiet tat-temp severi bħal 
ġlata, silġ, xita jew nixfa li jeqirdu jew 
inaqqsu l-produzzjoni komprensiva jew il-
produzzjoni ta’ wiċċ tar-raba’ partikolari 
b’aktar minn 30 % meta mqabbel mal-
produzzjoni medja annwali ta’ bidwi 
partikolari. Il-produzzjoni annwali medja 
tiġi kkalkulata fuq il-bażi tat-tliet snin 
preċedenti jew fuq il-bażi ta' medja fuq 
tliet snin ibbażata fuq il-ħames snin ta’ 
qabel u li teskludi l-aktar valur għoli u l-
aktar valur baxx.

Or. en

Emenda 613
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
“sistemi avvanzati ta’ produzzjoni 
sostenibbli", “metodi avvanzati ta’ 
produzzjoni sostenibbli" u “miżuri 
avvanzati għal produzzjoni sostenibbli" 
ifissru prattiki tal-agrikoltura li jmorru lil 
hinn mir-regoli tal-ekokundizzjonalità 
stipulati fir-Regolament (UE) Nru [...] 
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(regolament orizzontali dwar il-PAK) u li 
jkunu għaddejjin minn żvilupp kontinwu 
biex itejbu l-ġestjoni tan-nutrienti 
naturali, iċ-ċiklu tal-ilma u l-flussi tal-
enerġija biex inaqqsu l-ħsara għall-
ambjent u l-ħela ta’ riżorsi mhux 
rinnovabbli u jmantnu livelli għoli ta’ 
wċuħ tar-raba’, bhejjem u diversità 
naturali fis-sistemi ta’ produzzjoni.

Or. fr

Emenda 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Is-setgħat tal-Kummissjoni

Għajr fejn huwa preskritt mod ieħor f'dan 
ir-Regolament, f’dak li jirrigwarda s-
setgħat tal-Kummissjoni, din għandha 
taġixxi skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. es

Emenda 615
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', permezz ta’ atti ta’ 
implimentazjoni, meta jkun meħtieġ 
minħabba emendi fin-nomenklatura 
magħquda, taġġusta d-deskrizzjoni tal-

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati, meta jkun 
meħtieġ minħabba emendi fin-
nomenklatura magħquda, taġġusta d-
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prodotti u r-referenzi għall-intestaturi u s-
subintestaturi tan-nomenklatura magħquda 
f’dan ir-Regolament jew f’atti oħra adottati 
skont l-Artikolu 43 tat-Trattat. Dak l-att ta' 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

deskrizzjoni tal-prodotti u r-referenzi għall-
intestaturi u s-subintestaturi tan-
nomenklatura magħquda f’dan ir-
Regolament jew f’atti oħra adottati skont l-
Artikolu 43 tat-Trattat.

Or. de

Emenda 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) mill-1 ta’ Ottubru sat-30 ta’ Settembru
tas-sena ta’ wara għas-settur taz-zokkor.

(f) mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju tas-
sena ta’ wara għas-settur taz-zokkor.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biex ma jkunx hemm żvantaġġ komparattiv bejn il-pitravi taz-zokkor tas-sajf u l-bqija tal-
pitravi taz-zokkor kultivati fl-UE, is-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni għas-settur taz-zokkor 
tista’ tinġieb ‘il quddiem.

Emenda 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) mill-1 ta’ Ottubru sat-30 ta’ Settembru
tas-sena ta’ wara għas-settur taz-zokkor.

(f) mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju tas-
sena ta’ wara għas-settur taz-zokkor.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tqisx is-snin ta’ kummerċjalizzazzjoni ta’ ċerti reġjuni 
produttivi.

Emenda 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) mill-1 ta’ Ottubru sat-30 ta’ Settembru
tas-sena ta’ wara għas-settur taz-zokkor.

(f) mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju tas-
sena ta’ wara għas-settur taz-zokkor.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tallinja l-kundizzjonijiet għaż-żoni tal-kultivazzjoni tal-pitravi taz-zokkor fin-Nofsinhar ta’ 
Spanja ma’ dawk li japplikaw fil-bqija tal-Ewropa.

Emenda 619
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-
ħxejjex ipproċessati, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 biex tiffissa 
s-snin ta' kummerċjalizzazzjoni għal dawk 
il-prodotti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nappoġġjaw l-emenda ta’ Dantin rigward l-Artikolu 6. Dik l-emenda tiżgura li s-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħaxix tkun definita fl-att bażi minflok ma titħalla f’idejn 
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il-Kummissjoni biex tiddefiniha permezz ta’ atti delegati.

Emenda 620
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prezzijiet ta’ referenza li ġejjin 
għandhom huma fissi:

Il-prezzijiet ta’ referenza għandhom 
jissejsu fuq kriterji oġġettivi, fil-qies tal-
kostijiet ta’ produzzjoni tal-istabbilimenti 
agrikoli fl-UE.
Il-prezzijiet ta’ referenza li ġejjin 
għandhom huma fissi:

Or. fr

Emenda 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward ta’ ross għadu fil-ħliefa, 
EUR 150/tunnellata metrika għall-kwalità 
standard kif definita fil-punt A tal-
Anness III, għall-istadju ta’ kummerċ bl-
ingrossa għal oġġetti kkonsenjati fil-
maħżen, qabel il-ħatt;

(b) fir-rigward ta’ ross għadu fil-ħliefa, 
EUR 200/tunnellata metrika għall-kwalità 
standard kif definita fil-punt A tal-
Anness III, għall-istadju ta’ kummerċ bl-
ingrossa għal oġġetti kkonsenjati fil-
maħżen, qabel il-ħatt;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-prezz attwali kien ġie ffissat fir-riforma tal-2003 u jeħtieġ li jiġi aġġornat.
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Emenda 622
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward ta’ ross għadu fil-ħliefa, 
EUR 150/tunnellata metrika għall-kwalità 
standard kif definita fil-punt A tal-
Anness III, għall-istadju ta’ kummerċ bl-
ingrossa għal oġġetti kkonsenjati fil-
maħżen, qabel il-ħatt;

(b) fir-rigward ta’ ross għadu fil-ħliefa, 
EUR 200/tunnellata metrika għall-kwalità 
standard kif definita fil-punt A tal-
Anness III, għall-istadju ta’ kummerċ bl-
ingrossa għal oġġetti kkonsenjati fil-
maħżen, qabel il-ħatt;

Or. es

Emenda 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) rigward is-settur taż-żejt taż-żebbuġa:
(i) EUR 2 540/tunnellata għaż-żejt taż-
żebbuġa extra verġni;
(ii) EUR 2 330/tunnellata għaż-żejt taż-
żebbuġa verġni;
(iii) EUR 1 524/tunnellata għaż-żejt taż-
żebbuġa lampante b’2 gradi ta’ aċidità 
ħielsa; dan l-ammont għandu jitnaqqas 
b’EUR 36.70/tunnellata għal kull grad ta’ 
aċidità addizzjonali.

Or. en

Emenda 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) rigward is-settur taż-żejt taż-żebbuġa:
(i) EUR 2 388/tunnellata għaż-żejt taż-
żebbuġa extra verġni;
(ii) EUR 2 295 għal kull tunnellata għaż-
żejt taż-żebbuġa verġni;
(iii) EUR 2 045/tunnellata għaż-żejt taż-
żebbuġa lampante b’2 gradi ta’ aċidità 
ħielsa, u dan l-ammont jitnaqqas 
b’EUR 36.70/tunnellata għal kull grad ta’ 
aċidità addizzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-prezzijiet ta’ referenza huma elementi essenzjali li għandhom jidhru kemm jista’ jkun fl-att 
bażiku. Din hija proposta biex jiġu aġġornati.

Emenda 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-prezzijiet ta’ referenza għandhom 
jiġu aġġornati regolarment fid-dawl ta’ 
xejriet tas-suq b’tali mod li jikkorrispondu 
mar-realtajiet ekonomiċi, biex b’hekk is-
swieq ikunu jistgħu jaqdu b’mod aktar 
effikaċi r-rwol tagħhom li jiffissaw il-
prezzijiet, li għadhom element importanti 
ħafna fid-dħul tal-azjendi agrikoli.

Or. fr
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Emenda 626
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prezzijiet ta’ referenza jistgħu jinbidlu 
skont il-proċedura preskritta fl-
Artikolu 43(2) tat-Trattat, partikolarment 
fid-dawl ta’ żviluppi fil-kostijiet tal-
produzzjoni, speċjalment fil-kostijiet ta’ 
fatturi produttivi, u fis-swieq.

Or. fr

Emenda 627
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn dan ikun ġustifikat minn bdiliet fis-
suq, inklużi dawk li jokkorru fi swieq ta’ 
fatturi produttivi, il-prezzijiet ta’ referenza 
jistgħu jinbidlu skont il-proċedura 
preskritta fl-Artikolu 43(2) tat-Trattat.

Or. pt

Emenda 628
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom, skont l-Artikolu 43(2) tat-
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Trattat, jadottaw lista ta’ krieterji li l-
KUmmissjoni għandha tapplika meta 
tadatta l-prezzijiet ta' referenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi għal modifiki regolari tal-prezzijiet (dan ifisser aktar prevedibbiltà 
għall-bdiewa). Il-prezzijiet jinbidlu mill-Kummissjoni (mhux mill-PE u l-Kunsill), u din hija 
garanzija li jinbidlu għal raġunijiet tekniċi (u mhux politiċi). Il-PE u l-Kunsill, madankollu, 
jistgħu jiddefinixxu l-kriterji li l-Kummissjoni għandha tapplika meta tadatta l-prezzijiet.

Emenda 629
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jitqiesu x-xejriet fil-kostijiet tal-
produzzjoni, il-Kummissjoni għandu 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
biex tkun tista’ taġġusta l-prezzijiet ta’ 
referenza permezz ta’ indikaturi li 
jikkunsidraw il-kostijiet tal-enerġija, il-
fertilizzanti, il-kera u fatturi produttivi 
ewlenin oħra.

Or. fr

Emenda 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-prezzijiet ta’ referenza 
stabbiliti fil-paragrafu 1 kull sena skont 
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ix-xejriet tal-produzzjoni u tas-suq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-prezzijiet ta’ referenza jkunu aġġornati biex l-intervent jaqdi tassew ta’ 
xibka ta’ sikurezza effikaċi. il-fatt li dawn l-aġġornamenti se jkunu awtomatiċi se jgħin biex 
jiżgura li s-sistema topera bil-ħeffa neċessarja.

Emenda 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ att delegat skont l-
Artikolu 160, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-prezzijiet ta’ referenza stabbiliti 
fil-paragrafu 1 kull sena skont ix-xejriet 
tal-produzzjoni u tas-suq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Nissuġġerixxu li tiddaħħal sistema ta’ aġġornament awtomatiku tal-prezzijiet ta’ referenza. 
Sistema ta’ dan it-tip hija vitali biex ikun żgurat li l-atti ta’ intervent jaqdu tassew ta’ xibka 
ta’ sikurezza effikaċi

Emenda 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-prezzijiet ta’ referenza 
stabbiliti fil-paragrafu 1 kull sena skont 
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ix-xejriet tal-produzzjoni u tas-suq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-prezzijiet għandhom jiġu aġġornati kull sena, bl-involviment tal-istituzzjonijiet kollha 
permezz ta’ att delegat.

Emenda 633
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull tant żmien, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tadatta l-prezzijiet ta’ referenza elenkati 
fil-paragrafu 1. L-intervalli jistgħu 
jvarjaw bejn il-kategoriji ta’ prodotti u 
għandhom iqisu x-xejra ta’ volatilità ta’ 
kull kategorija ta’ prodotti.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi għal modifiki regolari tal-prezzijiet (dan ifisser aktar prevedibbiltà 
għall-bdiewa). Il-prezzijiet jinbidlu mill-Kummissjoni (mhux mill-PE u l-Kunsill), u din hija 
garanzija li jinbidlu għal raġunijiet tekniċi (u mhux politiċi). Il-PE u l-Kunsill, madankollu, 
jistgħu jiddefinixxu l-kriterji li l-Kummissjoni għandha tapplika meta tadatta l-prezzijiet.

Emenda 634
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull tant żmien, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti delegati, tadatta l-
prezzijiet ta’ referenza elenkati fil-
paragrafu 1. L-intervalli jistgħu jvarjaw 
bejn il-kategoriji ta’ prodotti u għandhom 
iqisu x-xejra ta’ volatilità ta’ kull 
kategorija ta’ prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emedna tipprovdi għal modifiki regolari tal-prezzijiet ta’ referenza. Il-prezzijiet jinbidlu 
mill-Kummissjoni (mhux mill-Parlament u l-Kunsill permezz tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja għax din tkun proċedura "tqila! wisq għal valur miżjud limitat), permezz ta’ atti 
delegati. Il-Parlament u l-Kunsill, madankollu, jistgħu jiddefinixxu l-kriterji li l-Kummissjoni 
għandha tapplika meta tadatta l-prezzijiet.

Emenda 635
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien sitt xhur mid-data li fiha jidħol 
fis-seħħ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-
prezzijiet ta’ rferenza u taġġustahom, jekk 
ikun hemm bżonn, b’mod partikolari fid-
dawl tax-xejriet ta’ produzzjoni, il-kostijiet 
tal-produzzjoni u l-fatturi tal-produzzjoni.

Or. de

Emenda 636
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien sitt xhur wara d-data li fiha 
jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-
prezzijiet ta’ referenza fis-setturi tal-ħalib 
u tal-prodotti tal-ħalib u s-setturi taċ-
ċanga u tal-vitella u l-prezz ta’ referenza 
għar-ross fil-ħliefa, fil-qies tal-evoluzzjoni 
tal-kostijiet ta’ produzzjoni matul perjodu 
rappreżentattiv.

Or. en

Emenda 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien sitt xhur wara d-data li fiha 
jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-
prezzijiet ta’ referenza fis-setturi tal-ħalib 
u tal-prodotti tal-ħalib u s-setturi taċ-
ċanga u tal-vitella u l-prezz ta’ referenza 
għar-ross fil-ħliefa, fil-qies tal-evoluzzjoni 
tal-kostijiet ta’ produzzjoni matul perjodu 
rappreżentattiv.

Or. en

Emenda 638
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prezzijiet ta’ referenza stabbiliti fl-
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Artikolu 7(e) għas-settur tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib jeħtiġilhom jiġu riveduti 
perjodikament, u li jinbidlu, jekk ikun 
hemm bżonn, mill-Kummissjoni, biex 
ikun żgurat li jipprovdu mekkaniżmu 
effikaċi ta’ xibka ta’ li jħares lis-settur tal-
ħalib kontra estremi ta’ volatilità ‘l isfel 
tal-prezzijiet.
(a) Hija u tagħmel ir-reviżjoni tagħha, il-
Kummissjoni għandha b’mod partikolari 
tqis l-iżviluppi fi:
- il-volatilita tas-suq
- il-kostijiet tal-fatturi tal-produzzjoni
(b) Meta tagħmel kwalunkwe bidla fil-
prezzijiet ta’ referenza, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-prezz ta' referenza l-
ġdid ma jagħtix inċentiv biex tiżdied il-
produzzjoni aggregata tal-UE tal-ħalib u 
l-prodotti tal-ħalib.

Or. en

Emenda 639
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prezzijiet ta’ referenza stabbiliti fl-
Artikolu 7(e) għas-settur tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib jeħtiġilhom jiġu riveduti 
perjodikament, u li jinbidlu, jekk ikun 
hemm bżonn, mill-Kummissjoni, biex 
ikun żgurat li jipprovdu mekkaniżmu 
effikaċi ta’ xibka ta’ li jħares lis-settur tal-
ħalib kontra estremi ta’ volatilità ‘l isfel 
tal-prezzijiet.
a) Hija u tagħmel ir-reviżjoni tagħha, il-
Kummissjoni għandha b’mod partikolari 
tqis l-iżviluppi fi:
- il-volatilita tas-suq
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- il-kostijiet tal-produzzjoni
b) Meta tagħmel kwalunkwe bidla fil-
prezzijiet ta’ referenza, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-prezz ta' referenza l-
ġdid ma jagħtix inċentiv biex tiżdied il-
produzzjoni aggregata tal-UE tal-ħalib u 
l-prodotti tal-ħalib.

Or. en

Emenda 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prezzijiet ta’ referenza msemmija fl-
Artikolu 7 għandhom jiġu aġġornati biex 
iqisu ż-żieda tal-kostijiet ta—produzzjoni; 
pereżempju, il-prezz għandu jkun 
EUR 130 kull tunnellata għaċ-
ċereali,EUR 283.35 kull 100 kg għall-
butir, u EUR 195.27 kull 100 kg għat-trab 
tal-ħalib xkumat. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen.
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Emenda 641
Diane Dodds
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Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Prezzijiet, kostijiet tal-produzzjoni u 
sistemi tar-rappurtar tal-marġnijiet

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi sistema 
ta’ informazzjoni dwar prezzijiet, kostijiet 
tal-produzzjoni u marġnijiet fis-suq tal-
komoditajiet, inkluża sistema għall-
ppubblikazzjoni ta’ livelli tal-prezzijiet, 
tal-kostijiet tal-produzzjoni u ta’ 
indikaturi tal-marġnijiet għas-suq tal-
komoditajiet. Is-sistema għandha tissejjes 
fuq informazzjoni mressqa minn 
operaturi involuti fil-kummerċ tal-
komoditajiet. Din l-informazzjoni 
għandha tiġi ttrattata b’mod 
kunfidenzjali. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-informazzjoni ppubblikata ma 
tippermettix l-identifikazzjoni ta’ 
operaturi individwali.

Or. en

Emenda 642
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 a
Prezzijiet, kostijiet tal-produzzjoni u 
sistemi tar-rappurtar tal-marġnijiet

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi sistema 
ta’ informazzjoni dwar prezzijiet, kostijiet 
tal-produzzjoni u marġnijiet fis-suq tal-
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komoditajiet, inkluża sistema għall-
ppubblikazzjoni ta’ livelli tal-prezzijiet, 
tal-kostijiet tal-produzzjoni u ta’ 
indikaturi tal-marġnijiet għas-suq tal-
komoditajiet. Is-sistema għandha tissejjes 
fuq informazzjoni mressqa minn 
operaturi involuti fil-kummerċ tal-
komoditajiet. Din l-informazzjoni 
għandha tiġi ttrattata b’mod 
kunfidenzjali. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-informazzjoni ppubblikata ma 
tippermettix l-identifikazzjoni ta’ 
operaturi individwali.

Or. en

Emenda 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 a
Prezzijiet, kostijiet tal-produzzjoni u 
sistemi tar-rappurtar tal-marġnijiet

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi sistema 
ta’ informazzjoni dwar prezzijiet, kostijiet 
tal-produzzjoni u marġnijiet fis-suq tal-
komoditajiet, inkluża sistema għall-
ppubblikazzjoni ta’ livelli tal-prezzijiet, 
tal-kostijiet tal-produzzjoni u ta’ 
indikaturi tal-marġnijiet għas-suq tal-
komoditajiet. Is-sistema għandha tissejjes 
fuq informazzjoni mressqa minn 
operaturi involuti fil-kummerċ tal-
komoditajiet. Din l-informazzjoni 
għandha tiġi ttrattata b’mod 
kunfidenzjali. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-informazzjoni ppubblikata ma 
tippermettix l-identifikazzjoni ta’ 
operaturi individwali.
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Or. en

Emenda 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 a
Prezzijiet, kostijiet tal-produzzjoni u 
sistemi tar-rappurtar tal-marġnijiet

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi sistema 
ta’ informazzjoni dwar prezzijiet, kostijiet 
tal-produzzjoni u marġnijiet fis-suq tal-
komoditajiet, inkluża sistema għall-
ppubblikazzjoni ta’ livelli tal-prezzijiet, 
tal-kostijiet tal-produzzjoni u ta’ 
indikaturi tal-marġnijiet għas-suq tal-
komoditajiet.
Is-sistema għandha tissejjes fuq 
informazzjoni mressqa minn operaturi 
involuti fil-kummerċ tal-komoditajiet. Din 
l-informazzjoni għandha tiġi ttrattata 
b’mod kunfidenzjali. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-informazzjoni 
ppubblikata ma tippermettix l-
identifikazzjoni ta’ operaturi individwali.

Or. en

Emenda 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Parti II − Titolu I − Kapitolu I − titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Intervent pubbliku u għajnuna għal ħażna 
privata

Intervent pubbliku u għajnuna għal ħażna 
pubblika u privata
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Or. pt

Emenda 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Parti 2 − Titolu I − Kapitolu 1 − titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Intervent pubbliku u għajnuna għal ħażna 
privata

Intervent pubbliku, għajnuna għal ħażna 
privata u ġestjoni privata tal-provvista

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-iskemi kurrenti ta’ intervent u ġestjoni jittejbu. Jeħtiġilhom ikunu ssupllimentati 
b’mekkaniżmi li jiġġieldu kontra d-distrosjonijiet tas-suq u b’għodod tal-ġestjoni tal-
provvista li jikkombinaw xibka ta’ sikurezza lil tipproteġi lill-bdiewa minn volatilità eċċessiva 
tal-prezzijiet, u b’hek iwittu t-triq għall-ilħiq tal-ogħla prijorità strateġika tal-PAK: is-
sigurtàtal-ikel u l-manteniment tad-dħul tal-operaturi agrikoli.

Emenda 647
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 2 − Titolu I − Kapitolu 1 − titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Intervent pubbliku u għajnuna għal ħażna 
privata

Intervent pubbliku, għajnuna għal ħażna 
privata u ġestjoni privata tal-provvista

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jallinja t-test ma’ emendi oħra marbuta mal-awtoregolazzjoi tas-suq.

Emenda 648
José Bové
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kamp ta’ applikazzjoni Kamp ta’ applikazzjoni u prinċipji

Or. fr

Emenda 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għoti ta’ għajnuna għall-ħażna ta’ 
prodotti minn operaturi privati.

(b) l-għoti ta’ għajnuna għall-ħażna ta’ 
prodotti minn operaturi pubbliċi u privati.

Or. pt

Emenda 650
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) rekwiżiti varjabbli għat-taħlit tal-
bijofjuwil, fejn l-Istati Membri jistgħu 
iżidu r-rekwiżiti għat-taħlit tal-bijofjuwil 
fil-każ ta’ tgħawiġ tal-prezzijiet minħabba 
eċċess ta’ qmuħ fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw ir-rekwiżiti għat-taħlit tal-bijofjuwils bħala 
strument tal-intervent fis-suq billi jiddefinixxu rekwiżiti varjabbli għat-taħlit tal-bijofjuwils 
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rigward il-qmuħ. B’hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu iżidu r-rekwiżiti għat-taħlit għall-qmuħ 
fil-każ ta’ eċċess sinifikanti ta’ qmuħ fis-suq.

Emenda 651
Peter Jahr, Albert Deß

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni rregolati 
b’dan il-Kapitolu japplikaw biss b’mod 
konġunt mal-Artikolu 154 ta’ dan ir-
Regolament.

Or. de

Emenda 652
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intervent pubbliku għandu japplika fir-
rigward tal-prodotti li ġejjin, suġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’din it-taqsima u 
għar-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet li 
għandhom jiġu ddeterminati mill-
Kummissjoni, permezz ta’ atti delegati 
u/jew ta’ implimentazzjoni, skont l-
Artikoli 18 u 19:

L-intervent pubbliku għandu japplika fir-
rigward tal-prodotti li ġejjin, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti f’din it-taqsima 
skont kwalunkwe rekwiżiti jew 
kundizzjonijiet addizzjonali li jistgħu jiġu 
ddeterminati mill-Kummissjoni, permezz 
ta’ atti delegati u/jew ta’ implimentazzjoni, 
skont l-Artikoli 18 u 19:

Or. it

Emenda 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum; (a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir, 
qamħirrum u sorgu;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minkajje li intervent fil-każ tal-qamħ durum u s-sorgu mhuwiex probabbli, ma jkunx f’loku li 
dawn iż-żewġ setturi jkunu esklużi mix-xibka ta’ sikurezza pprovduta mill-intervent. Barra 
minn hekk, din id-dispożizzjoni ma ġġib magħha l-ebda kostijiet addizzjonali.

Emenda 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum; (a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir, 
qamħirrum u sorgu;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Mhux f’loku li dawn il-prodotti jkunu esklużi mill-mekkaniżmu tax-xibka ta' sikurezza.

Emenda 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum; (a) qamħ komuni u durum, xgħir u 
qamħirrum;
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Or. it

Emenda 656
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum; (a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir u 
qamħirrum;

Or. it

Emenda 657
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum; (a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir u 
qamħirrum;

Or. it

Emenda 658
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum; (a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir u 
qamħirrum;

Or. it
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Emenda 659
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) frott u ħaxix;

Or. es

Emenda 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) laħam frisk jew imkessaħ tas-settur 
tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella tal-
kodiċijiet NM 0201 10 00 u 0201 20 20 sa 
0201 20 50;

imħassar

Or. en

Emenda 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c a) is-settur tal-laħam frisk jew imkessaħ 
tan-nagħaġ, il-ħnieżer u l-mogħoż

Or. en

Emenda 662
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c a ) is-settur tal-laħam frisk jew imkessaħ 
tan-nagħaġ u l-mogħoż

Or. en

Emenda 663
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) laħam frisk u mkessaħ tan-nagħaġ u 
tal-mogħoż;

Or. en

Emenda 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) laħam tal-majjal;

Or. fr

Emenda 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 10 a
c a) laħam tal-majjal;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tal-laħam tal-majjal hija kkaratterizzat miċ-ċikliċità u l-istaġjonalità. Dan 
ifisser li s-suq tal-laħam tal-majjal huwa vulnerabbli għall-flutwazzjonijiet tal-prezz u ta’ 
spiss huwa soġġett għall-kriżijiet. Eżempju ta’ dan hija l-aktar kriżi reċenti li laqtet is-suq, li 
seħħet f’għeluq l-2010/fil-bidu tal-2011. F’dik l-okkażjoni, kien hemm waqgħa gravi fil-prezz 
tal-laħam tal-ħanżir, u s-sitwazzjoni diffiċli li qed ikollhom iħabbtu wiċċhom magħha l-
produtturi sfat aggravata bil-prezzijiet għoljin taċ-ċereali. L-istrument ta’ intervent pubbliku 
għandu jifforma parti minn xibka ta’ sikurezza fil-każ ta’ kriżi u għandu jintuża b’mod 
effikaċi.

Emenda 666
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) laħam tal-fenek frisk jew imkessaħ

Or. es

Emenda 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) butir magħmul direttament u 
esklussivament minn krema pasturizzata 
li ssir direttament u esklussivament mill-
ħalib tal-baqra f’impriża approvata fl-
Unjoni, ta’ kontenut minimu ta’ xaħam 

imħassar
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fil-butir, skont il-piż, ta’ 82 %, u ta’ 
kontinut massimu ta’ ilma, skont il-piż, 
ta’ 16 %;

Or. en

Emenda 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) trab ta’ ħalib xkumat tal-aqwa kwalità 
magħmul mill-ħalib tal-baqra f’impriża 
approvata fl-Unjoni, bil-proċess ta’ sprej, 
b’kontenut minimu ta’ proteina ta’ 34,0 % 
skont il-piż tal-materjal xott mingħajr 
xaħam.

imħassar

Or. en

Emenda 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Ħażniet strateġiċi

Bl-iskop li jkunu prevenuti l-iskwilibriji 
severi tas-suq u tkun iggarantita l-
kontinwità tas-setturi tal-bhejjem, 
għandhom jiġu stabbiliti ħażniet strateġiċi 
għall-għalf.
Permezz ta’ atti delegati adottati skont l-
Artikolu 160, il-Kummissjoni għandha 
tieħu l-passi neċessarji ħalli tiżgura li din 
is-sistema tkun implementata.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-livell kurrenti ta’ volatilità fis-suq qiegħed jipperikola gravement il-vijabbiltà tas-settur 
Ewropew tal-bhejjem, bir-riperkussjonijiet serji kollha li dan ikollu għas-sigurtà tal-ikel fl-
UE. Għalhekk għandha tiddaħħal sistema ħalli tistabbilixxi ħażniet strateġiċi tal-materja 
prima meħtieġa biex jintgħalfu l-bhejjem.

Emenda 670
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intervent pubbliku għandu jkun 
disponibbli għal:

L-intervent pubbliku għandu jkun 
disponibbli għall-prodotti elenkati fl-
Artikolu 10 matul is-sena

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kriżi tista’ sseħħ f’kull żmien tas-sena. Għaldaqstant, l-intervent pubbliku għandu jkun 
possibbli f’kull żmien tas-sena.

Emenda 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum, mill-
1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Mejju;

(a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir,
qamħirrum u sorgu, mill-1 ta’ Novembru 
sal-31 ta’ Mejju;

Or. es
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Emenda 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum, mill-
1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Mejju;

(a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir,
qamħirrum u sorgu, mill-1 ta’ Novembru 
sal-31 ta’ Mejju;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li dawn il-prodotti jiġu esklużi mill-mekkaniżmu tax-xibka ta' sigurtà.

Emenda 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) laħam taċ-ċanga u vitella, tul is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni;

c) laħam taċ-ċanga, vitella u majjal, mill-
1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

B'riżultat tal-emenda għall-Artikolu 10.

Emenda 674
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, mill-1 ta’ 
Marzu sal-31 ta’ Awwissu.

(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, matul is-
sena.

Or. en

Emenda 675
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, mill-1 ta’ 
Marzu sal-31 ta’ Awwissu.

(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, matul is-
sena.

Or. en

Emenda 676
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, mill-1 ta’ 
Marzu sal-31 ta’ Awwissu.

(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, matul is-
sena.

Or. en

Emenda 677
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, mill-1 ta’ 
Marzu sal-31 ta’ Awwissu.

(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, mill-1 ta’ 
Marzu sal-1 ta’ Jannar.

Or. en

Emenda 678
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, mill-1 ta’ 
Marzu sal-31 ta’ Awwissu.

(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, mill-1 ta’ 
Marzu sal-31 ta’ Diċembru.

Or. de

Emenda 679
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Matul il-perjodi msemmija fl-
Artikolu 11, intervent pubbliku:

1. Matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 11, 
intervent pubbliku:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi konsegwenza loġika tal-bidla proposta għall-Artikolu 11 (għandu jkun hemm 
l-istess perjodu għal intervent għas-setturi kollha eliġibbli għall-intervent pubbliku).

Emenda 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jista’ jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għal 
xgħir, qamħirrum, u ross għadu fil-ħliefa 
(inklużi varjetajiet jew tipi speċifiċi ta’ ross 
għadu fil-ħliefa), jekk is-sitwazzjoni tas-
suq ikun jeħtiġilha hekk. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2);

(b) għandu jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għal 
xgħir, qamħirrum, qamħ durum, sorgu, u 
ross għadu fil-ħliefa (inklużi varjetajiet jew 
tipi speċifiċi ta’ ross għadu fil-ħliefa), jekk 
is-sitwazzjoni tas-suq ikun jeħtiġilha hekk. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2);

Or. es

Emenda 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jista’ jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għal 
xgħir, qamħirrum, u ross għadu fil-ħliefa 
(inklużi varjetajiet jew tipi speċifiċi ta’ ross 
għadu fil-ħliefa), jekk is-sitwazzjoni tas-
suq ikun jeħtiġilha hekk. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2);

(b) jista’ jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għal 
xgħir, qamħirrum, u ross għadu fil-ħliefa 
(inklużi varjetajiet jew tipi speċifiċi ta’ ross 
għadu fil-ħliefa), jekk tinqala' ħtieġa 
minħabba sitwazzjonijiet ħżiena fis-suq 
biss. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 162(2);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jiġi ċċarat li l-intervent għandu jseħħ biss f'sitwazzjonijiet ħżiena fis-suq.

Emenda 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jista’ jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għal 
xgħir, qamħirrum, u ross għadu fil-ħliefa 
(inklużi varjetajiet jew tipi speċifiċi ta’ ross 
għadu fil-ħliefa), jekk is-sitwazzjoni tas-
suq ikun jeħtiġilha hekk. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2);

(b) jista' jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għal 
xgħir, qamħirrum, qamħ durum, sorgu, u 
ross għadu fil-ħliefa (inklużi varjetajiet jew 
tipi speċifiċi ta’ ross għadu fil-ħliefa), jekk 
is-sitwazzjoni tas-suq ikun jeħtiġilha hekk. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2);

Or. es

Emenda 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jista’ jinfetaħ għas-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni oħra ,
jekk il-prezz medju tas-suq tul perjodu 
rappreżentattiv adottat skont l-
Artikolu 19(a) fi Stat Membru jew f’reġjun 
ta’ Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-
Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi, kif adottata skont l-
Artikolu 18(8), ikun anqas minn EUR 1 
560/tunnellata metrika.

(c) għandu jinfetaħ għas-settur taċ-ċanga u 
l-vitella mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni oħra, qabel ma l-
prezz medju tas-suq, adottat skont l-
Artikolu 19(a) fi Stat Membru jew f’reġjun 
ta’ Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-
Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi, kif adottata skont l-
Artikolu 18(8), jilħaq
EUR 1 560/tunnellata metrika. Fi żmien 
sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
teżamina mill-ġdid il-prezz tal-intervent 
fis-settur taċ-ċanga u tal-vitella, waqt li 
tqis l-evoluzzjoni tal-ispejjeż ta' 
produzzjoni fuq perjodu rappreżentattiv.

Or. en
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Emenda 684
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jista’ jinfetaħ għas-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni oħra ,
jekk il-prezz medju tas-suq tul perjodu 
rappreżentattiv adottat skont l-
Artikolu 19(a) fi Stat Membru jew f’reġjun 
ta’ Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-
Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi, kif adottata skont l-
Artikolu 18(8), ikun anqas minn EUR 1 
560/tunnellata metrika.

(c) għandu jinfetaħ għas-settur taċ-ċanga u 
l-vitella mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni oħra, qabel ma l-
prezz medju tas-suq, adottat skont l-
Artikolu 19(a) fi Stat Membru jew f’reġjun 
ta’ Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-
Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi, kif adottata skont l-
Artikolu 18(8), jilħaq
EUR 1 560/tunnellata metrika. Fi żmien 
sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
teżamina mill-ġdid il-prezz tal-intervent 
fis-settur taċ-ċanga u tal-vitella, waqt li 
tqis l-evoluzzjoni tal-ispejjeż ta' 
produzzjoni fuq perjodu rappreżentattiv.

Or. en

Emenda 685
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jista’ jinfetaħ għas-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni oħra ,
jekk il-prezz medju tas-suq tul perjodu 
rappreżentattiv adottat skont l-
Artikolu 19(a) fi Stat Membru jew f’reġjun 
ta’ Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-
Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi, kif adottata skont l-
Artikolu 18(8), ikun anqas minn EUR 1 

(c) irid jinfetaħ għas-settur taċ-ċanga u l-
vitella mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni oħra, jekk il-prezz 
medju tas-suq tul perjodu rappreżentattiv 
adottat skont l-Artikolu 19(a) fi Stat 
Membru jew f’reġjun ta’ Stat Membru, 
irreġistrat abbażi tal-Iskala tal-Unjoni 
għall-klassifikazzjoni ta’ karkassi, kif 
adottata skont l-Artikolu 18(8), ikun anqas 
minn EUR 1 560/tunnellata metrika.
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560/tunnellata metrika.

Or. fr

Emenda 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jista’ jinfetaħ għas-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni oħra ,
jekk il-prezz medju tas-suq tul perjodu 
rappreżentattiv adottat skont l-
Artikolu 19(a) fi Stat Membru jew f’reġjun 
ta’ Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-
Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi, kif adottata skont l-
Artikolu 18(8), ikun anqas minn EUR 1 
560/tunnellata metrika.

(c) jista’ jinfetaħ għas-settur taċ-ċanga u l-
vitella mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni oħra, jekk il-prezz 
medju tas-suq tul perjodu rappreżentattiv 
adottat skont l-Artikolu 19(a) fi Stat 
Membru jew f’reġjun ta’ Stat Membru, 
irreġistrat abbażi tal-Iskala tal-Unjoni 
għall-klassifikazzjoni ta’ karkassi, kif 
adottata skont l-Artikolu 18(8), ikun anqas 
minn 70 % tal-prezz ta' referenza stabbilit 
fl-Artikolu 7(1)(d).

Or. en

Emenda 687
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jista’ jinfetaħ għas-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni oħra ,
jekk il-prezz medju tas-suq tul perjodu 
rappreżentattiv adottat skont l-
Artikolu 19(a) fi Stat Membru jew f’reġjun 
ta’ Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-
Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi, kif adottata skont l-
Artikolu 18(8), ikun anqas minn EUR 1 

(c) jista’ jinfetaħ għas-settur taċ-ċanga u l-
vitella mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni oħra, jekk il-prezz 
medju tas-suq tul perjodu rappreżentattiv 
adottat skont l-Artikolu 19(a) fi Stat 
Membru jew f’reġjun ta’ Stat Membru, 
irreġistrat abbażi tal-Iskala tal-Unjoni 
għall-klassifikazzjoni ta’ karkassi, kif 
adottata skont l-Artikolu 18(8), ikun anqas 
minn EUR 1 560/tunnellata metrika. Dawk 
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560/tunnellata metrika. l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 688
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jista' jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, 
għas-settur tan-nagħaġ u tal-mogħoż jekk 
is-sitwazzjoni tas-suq ikun jeħtiġilha 
hekk.

Or. en

Emenda 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jista' jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, 
għas-settur tan-nagħaġ u tal-mogħoż jekk 
is-sitwazzjoni tas-suq ikun jeħtiġilha 
hekk.

Or. en

Emenda 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-Kummissjoni tista' – permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni – tiddeċiedi li 
tiftaħ l-intervent pubbliku fis-settur tal-
majjal meta l-prezz medju tas-suq fl-UE 
għall-karkassi tal-qżieqeż, kif stabbilit 
b'referenza għall-prezzijiet reġistrati f'kull 
Stat Membru fuq is-swieq rappreżentattivi 
tal-Komunità u aġġustat skont koeffiċjenti 
li jirriflettu d-daqs relattiv tal-merħla tal-
qżieqeż f'kull Stat Membru, ikun anqas 
minn 103 % tal-prezz ta' referenza u 
ladarba jkun tqies il-proporzjon bejn il-
prezz fis-suq u l-ispejjeż ta' produzzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

B'riżultat tal-emenda għall-Artikolu 10. Din l-emenda tqis il-kundizzjonijiet għall-għajnuna 
għall-ħżin privat stipulati fir-Regolament 1234/2007 u l-ispejjeż ta' produzzjoni. Il-kriżi tal-
2010/2011 uriet li l-produzzjoni tal-majjal tista' tieqaf trendi qligħ mhux biss bħala riżultat ta' 
tnaqqis drastiku fil-prezz tal-qżieqeż, imma anke bħala riżultat ta' żieda sinifikattiv fil-kost 
taċ-ċereali u l-għalf. 

Emenda 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni , tagħlaq intervent 
pubbliku għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u 
l-vitella, fejn, tul perjodu rappreżentattiv 
adottat skont l-Artikolu 19(a), il-
kundizzjonijiet ipprovduti fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 ma jkunux issodisfati aktar.

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tagħlaq intervent 
pubbliku għas-settur taċ-ċanga u l-vitella, 
fejn, tul perjodu rappreżentattiv adottat 
skont l-Artikolu 19(a), il-kundizzjonijiet 
ipprovduti fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ma 
jkunux issodisfati aktar.

Or. en
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Emenda 692
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni , tagħlaq intervent 
pubbliku għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u 
l-vitella, fejn, tul perjodu rappreżentattiv 
adottat skont l-Artikolu 19(a), il-
kundizzjonijiet ipprovduti fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 ma jkunux issodisfati aktar.

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni , tagħlaq intervent 
pubbliku għas-settur taċ-ċanga u l-vitella, 
fejn, tul perjodu rappreżentattiv adottat 
skont l-Artikolu 19(a), il-kundizzjonijiet 
ipprovduti fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ma 
jkunux issodisfati aktar.

Or. en

Emenda 693
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-fini ta' dan l-Artikolu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom, bi qbil mal-Artikolu 43(2) tat-
Trattat, jadottaw lista komprensiva tal-
kriterji li hemm bżonn jitwettqu biex 
sitwazzjoni fis-suq titqies li teħtieġ 
intervent pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tassigura li l-attivazzjoni tal-intervent pubbliku ssir aktar oġġettiva u aktar 
prevedibbli għall-bdiewa. Madankollu ma tistabbilixxix awtomatiżmu.
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Emenda 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Xiri sfurzat bi prezz fiss jew b’sejħa għal 
offerti

Sejħiet għal offerti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull xiri sfurzat għandu jitmexxa permezz ta' sejħiet għal offerti. Dan jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq. Se jinkiseb ukoll objettiv ta' semplifikazzjoni peress 
li se jiġi żgurat li l-istess proċess japplika għal kull intervent.

Emenda 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Xiri sfurzat bi prezz fiss jew b’sejħa għal 
offerti

Sejħiet għal offerti għal xiri sfurzat

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull xiri sfurzat għandu jsir permezz ta' sejħiet għal offerti biex jiġi żgurat l-aħjar valur 
għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq.

Emenda 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 12(1), ix-xiri 
sfurzat għandu jsir bi prezz fiss fil-limiti li 
ġejjin għal kull perjodu msemmi fl-
Artikolu 11:

imħassar

(a) għal qamħ komuni, 3 miljun 
tunnellata metrika;
(b) għal butir, 30 000 tunnellata metrika;
(c) għal trab ta’ ħalib xkumat, 109 000 
tunnellata metrika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull xiri sfurzat għandu jitmexxa permezz ta' sejħiet għal offerti. Dan jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq. Se jinkiseb ukoll objettiv ta' semplifikazzjoni peress 
li se jiġi żgurat li l-istess proċess japplika għal kull intervent.

Emenda 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 12(1), ix-xiri 
sfurzat għandu jsir bi prezz fiss fil-limiti li 
ġejjin għal kull perjodu msemmi fl-
Artikolu 11:

imħassar

(a) għal qamħ komuni, 3 miljun 
tunnellata metrika;
(b) għal butir, 30 000 tunnellata metrika;
(c) għal trab ta’ ħalib xkumat, 109 000 
tunnellata metrika.

Or. en
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Emenda 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal qamħ komuni, 3 miljun tunnellata 
metrika;

(a) għall-qamħ komuni, 2.5 miljun
tunnellata metrika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tnaqqas l-ammont ta' qamħ li jista' jinxtara mill-Kummissjoni permezz ta' 
ħażniet ta' intervent.

Emenda 699
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għal butir, 30 000 tunnellata metrika; b) għall-butir, 250 000 tunnellata metrika;

Or. de

Emenda 700
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal butir, 30 000 tunnellata metrika; (b) għall-butir, 70 000 tunnellata metrika;

Or. en
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Emenda 701
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal butir, 30 000 tunnellata metrika; (b) għall-butir, 70 000 tunnellata metrika;

Or. pt

Emenda 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għal trab ta’ ħalib xkumat, 109 000 
tunnellata metrika.

(c) għat-trab tal-ħalib xkumat, 100 000 
tunnellata metrika.

Or. en

Emenda 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ skont 
l-Artikolu 12(1), xiri sfurzat għandu jsir 
permezz ta’ proċedura tal-offerti biex jiġu 
ddeterminati l-prezz u l-kwantitajiet 
massimi ta’ xiri sfurzat:

Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ skont
l-Artikolu 12(1), ix-xiri sfurzat għandu jsir 
permezz ta’ proċedura ta' sejħiet għal 
offerti biex jiġu ddeterminati l-prezz u l-
kwantitajiet massimi tax-xiri sfurzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull xiri sfurzat għandu jitmexxa permezz ta' sejħiet għal offerti. Dan jiżgura l-aħjar valur 



PE492.801v01-00 152/169 AM\907930MT.doc

MT

għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq. Se jinkiseb ukoll objettiv ta' semplifikazzjoni peress 
li se jiġi żgurat li l-istess proċess japplika għal kull intervent.

Emenda 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal qamħ komuni, butir u trab ta’ 
ħalib xkumat aktar mil-limiti msemmija 
fil-paragrafu 1,

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull xiri sfurzat għandu jitmexxa permezz ta' sejħiet għal offerti. Dan jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq. Se jinkiseb ukoll objettiv ta' semplifikazzjoni peress 
li se jiġi żgurat li l-istess proċess japplika għal kull intervent.

Emenda 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal qamħ komuni, butir u trab ta’ 
ħalib xkumat aktar mil-limiti msemmija 
fil-paragrafu 1,

imħassar

Or. en

Emenda 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal xgħir, qamħirrum, ross għadu fil-
ħliefa u laħam taċ-ċanga u vitella.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull xiri sfurzat għandu jitmexxa permezz ta' sejħiet għal offerti. Dan jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq. Se jinkiseb ukoll objettiv ta' semplifikazzjoni peress 
li se jiġi żgurat li l-istess proċess japplika għal kull intervent.

Emenda 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal xgħir, qamħirrum, ross għadu fil-
ħliefa u laħam taċ-ċanga u vitella.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri sfurzat għandu jitmexxa permezz ta' sejħiet għal offerti biex jiġi żgurat l-aħjar valur 
għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq.

Emenda 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal xgħir, qamħirrum, ross għadu fil-
ħliefa u laħam taċ-ċanga u vitella.

(b) għal qamħ durum, xgħir, qamħirrum, 
sorgu, ross għadu fil-ħliefa u ċanga u 
vitella.
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Or. es

Emenda 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal xgħir, qamħirrum, ross għadu fil-
ħliefa u laħam taċ-ċanga u vitella.

(b) għal qamħ durum, xgħir, qamħirrum, 
sorgu, ross għadu fil-ħliefa u ċanga u 
vitella.

Or. es

Emenda 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’ċirkostanzi speċjali u ġustifikati kif 
xieraq, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tirrestrinġi l-
proċeduri tal-offerti għal Stat Membru jew 
għal reġjun ta’ Stat Membru, jew, suġġett 
għall-Artikolu 14(2), tiddetermina l-
prezzijiet u l-kwantitajiet ta’ xiri sfurzat 
għal intervent pubbliku għal kull Stat 
Membru jew reġjun ta’ Stat Membru 
abbażi tal-prezzijiet medji tas-suq 
irreġistrati. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

F’ċirkostanzi speċjali u ġustifikati kif 
xieraq, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tirrestrinġi l-
proċeduri ta' sejħiet għal offerti għal Stat 
Membru jew għal reġjun ta’ Stat Membru. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami
msemmija fl-Artikolu 162(2

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kull xiri sfurzat għandu jitmexxa permezz ta' sejħiet għal offerti. Dan jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq. Se jinkiseb ukoll objettiv ta' semplifikazzjoni peress 
li se jiġi żgurat li l-istess proċess japplika għal kull intervent.

Emenda 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’ċirkostanzi speċjali u ġustifikati kif 
xieraq, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tirrestrinġi l-
proċeduri tal-offerti għal Stat Membru jew 
għal reġjun ta’ Stat Membru, jew, suġġett 
għall-Artikolu 14(2), tiddetermina l-
prezzijiet u l-kwantitajiet ta’ xiri sfurzat 
għal intervent pubbliku għal kull Stat 
Membru jew reġjun ta’ Stat Membru 
abbażi tal-prezzijiet medji tas-suq 
irreġistrati. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

F’ċirkostanzi speċjali u ġustifikati kif
xieraq, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tirrestrinġi l-
proċeduri ta' sejħiet għal offerti għal Stat 
Membru jew għal reġjun ta’ Stat Membru. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Prezz b’intervent pubbliku għandu 
jfisser:

1. Il-prezz tal-intervent pubbliku għandu 
jfisser il-prezz massimu li bih il-prodotti 
eliġibbli għal intervent pubbliku jistgħu
jinxtraw b'xiri sfurzat permezz ta' sejħa 
għal offerti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull xiri sfurzat għandu jitmexxa permezz ta' sejħiet għal offerti. Dan jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq. Se jinkiseb ukoll objettiv ta' semplifikazzjoni peress 
li se jiġi żgurat li l-istess proċess japplika għal kull intervent.

Emenda 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz li bih prodotti għandhom 
jinxtraw b’xiri sfurzat b’intervent 
pubbliku fejn dan isir bi prezz fiss, jew

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull xiri sfurzat għandu jitmexxa permezz ta' sejħiet għal offerti. Dan jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u aktar orjentament lejn is-suq. Se jinkiseb ukoll objettiv ta' semplifikazzjoni peress 
li se jiġi żgurat li l-istess proċess japplika għal kull intervent.

Emenda 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz li bih prodotti għandhom 
jinxtraw b’xiri sfurzat b’intervent 
pubbliku fejn dan isir bi prezz fiss, jew

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri sfurzat kollu għandu jsir permezz ta' sejħa għal offerti. Dan għandu jiżgura l-aħjar 



AM\907930MT.doc 157/169 PE492.801v01-00

MT

valur għall-flus u żieda fl-orjentament tas-suq.

Emenda 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz massimu li bih prodotti 
eliġibbli għal intervent pubbliku jistgħu 
jinxtraw b’xiri sfurzat fejn dan isir 
b’sejħa għal offerti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri sfurzat kollu għandu jsir permezz ta' sejħa għal offerti. Dan se jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u żieda fl-orjentament tas-suq. Dan se jikseb ukoll objettiv ta' simplifikazzjoni billi 
jiżgura li japplika l-istess proċess għall-intervent kollu.

Emenda 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz massimu li bih prodotti 
eliġibbli għal intervent pubbliku jistgħu 
jinxtraw b’xiri sfurzat fejn dan isir b’sejħa 
għal offerti.

(b) il-prezz massimu li bih prodotti 
eliġibbli għal intervent pubbliku jistgħu 
jinxtraw b’xiri sfurzat b’sejħa għal offerti.

Or. en

Emenda 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal qamħ komuni, xgħir, qamħirrum, 
ross għadu fil-ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat 
għandu jkun ugwali għall-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi ffissati fl-Artikolu 7 
fil-każ ta’ xiri sfurzat bi prezz fiss, u 
m’għandux ikun ogħla mill-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi fil-każ ta’ xiri sfurzat 
b’sejħa għal offerti;

(a) għal qamħ komuni, xgħir, qamħirrum, 
ross għadu fil-ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat 
m’għandux ikun ogħla mill-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri sfurzat kollu għandu jsir permezz ta' sejħa għal offerti. Dan se jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u żieda fl-orjentament tas-suq. Dan se jikseb ukoll objettiv ta' simplifikazzjoni billi 
jiżgura li japplika l-istess proċess għall-intervent kollu.

Emenda 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal qamħ komuni, xgħir, qamħirrum, 
ross għadu fil-ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat 
għandu jkun ugwali għall-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi ffissati fl-Artikolu 7 
fil-każ ta’ xiri sfurzat bi prezz fiss, u 
m’għandux ikun ogħla mill-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi fil-każ ta’ xiri sfurzat 
b’sejħa għal offerti;

(a) għal qamħ komuni, xgħir, qamħirrum, 
ross għadu fil-ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat 
m’għandux ikun ogħla mill-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi

Or. en

Emenda 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal qamħ komuni, xgħir, qamħirrum, 
ross għadu fil-ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat 
għandu jkun ugwali għall-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi ffissati fl-Artikolu 7 fil-
każ ta’ xiri sfurzat bi prezz fiss, u 
m’għandux ikun ogħla mill-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi fil-każ ta’ xiri sfurzat 
b’sejħa għal offerti;

(a) għal qamħ komuni, qamħ durum, 
xgħir, qamħirrum, sorgu, ross għadu fil-
ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat għandu jkun 
ugwali għall-prezzijiet ta’ referenza 
rispettivi ffissati fl-Artikolu 7 fil-każ ta’ 
xiri sfurzat bi prezz fiss, u m’għandux ikun 
ogħla mill-prezzijiet ta’ referenza rispettivi 
fil-każ ta’ xiri sfurzat b’sejħa għal offerti;

Or. es

Emenda 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal qamħ komuni, xgħir, qamħirrum, 
ross għadu fil-ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat 
għandu jkun ugwali għall-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi ffissati fl-Artikolu 7 fil-
każ ta’ xiri sfurzat bi prezz fiss, u 
m’għandux ikun ogħla mill-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi fil-każ ta’ xiri sfurzat 
b’sejħa għal offerti;

(a) għal qamħ komuni, qamħ durum, 
xgħir, qamħirrum, sorgu, ross għadu fil-
ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat għandu jkun 
ugwali għall-prezzijiet ta’ referenza 
rispettivi ffissati fl-Artikolu 7 fil-każ ta’ 
xiri sfurzat bi prezz fiss, u m’għandux ikun 
ogħla mill-prezzijiet ta’ referenza rispettivi 
fil-każ ta’ xiri sfurzat b’sejħa għal offerti;

Or. es

Emenda 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għal qamħ komuni, xgħir, qamħirrum, 
ross għadu fil-ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat 
għandu jkun ugwali għall-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi ffissati fl-Artikolu 7 fil-
każ ta’ xiri sfurzat bi prezz fiss, u 
m’għandux ikun ogħla mill-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi fil-każ ta’ xiri sfurzat 
b’sejħa għal offerti;

(a) għal qamħ komuni u durum, xgħir, 
qamħirrum, ross għadu fil-ħliefa, sorgu u 
trab ta’ ħalib xkumat għandu jkun ugwali 
għall-prezzijiet ta’ referenza rispettivi 
ffissati fl-Artikolu 7 fil-każ ta’ xiri sfurzat 
bi prezz fiss, u m’għandux ikun ogħla mill-
prezzijiet ta’ referenza rispettivi fil-każ ta’ 
xiri sfurzat b’sejħa għal offerti;

Or. it

Emenda 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal butir għandu jkun ugwali għal 90 
% tal-prezz ta’ referenza ffissat fl-
Artikolu 7 fil-każ ta’ xiri sfurzat bi prezz 
fiss u m’għandux ikun aktar minn 90 % 
tal-prezz ta’ referenza fil-każ ta’ xiri 
sfurzat b’sejħa għal offerti;

(b) għal butir m’għandux ikun aktar minn 
90 % tal-prezz ta’ referenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri sfurzat kollu għandu jsir permezz ta' sejħa għal offerti. Dan se jiżgura l-aħjar valur 
għall-flus u żieda fl-orjentament tas-suq. Dan se jikseb ukoll objettiv ta' simplifikazzjoni billi 
jiżgura li japplika l-istess proċess għall-intervent kollu.

Emenda 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal butir għandu jkun ugwali għal 90 
% tal-prezz ta’ referenza ffissat fl-
Artikolu 7 fil-każ ta’ xiri sfurzat bi prezz 
fiss u m’għandux ikun aktar minn 90 % 
tal-prezz ta’ referenza fil-każ ta’ xiri 
sfurzat b’sejħa għal offerti;

(b) għal butir m’għandux ikun aktar minn 
90 % tal-prezz ta’ referenza

Or. en

Emenda 724
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għal ċanga u vitella, m’għandux ikun 
ogħla mill-prezz imsemmi fil-punt (c) 
talArtikolu 12(1)(c).

(c) għal ċanga u vitella, m’għandux ikun 
ogħla minn 90% tal-prezz ta’ referenza
stabbilit fl-Artikolu 7(1)(d).

Or. pt

Emenda 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni, 
xgħir, qamħirrum u ross għadu fil-ħliefa. 
Barra minn hekk, filwaqt li titqies il-ħtieġa 
li jiġi żgurat li l-produzzjoni tkun orjentata 
lejn ċerti varjetajiet ta’ ross għadu fil-

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni, 
xgħir, qamħirrum u ross għadu fil-ħliefa. 
Barra minn hekk sabiex:
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ħliefa, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex tiffissa żidiet u 
riduzzjonijiet fil-prezz b’intervent 
pubbliku.

(a) jiġi żgurat li l-produzzjoni tkun 
orjentata lejn ċerti varjetajiet ta’ ross għadu 
fil-ħliefa, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex tiffissa żidiet u 
riduzzjonijiet fil-prezz b’intervent 
pubbliku;

(b) titħeġġeġ il-konklużjoni ta’ kuntratti 
ta’ kultivazzjoni fit-tul bejn il-produtturi u 
l-entitajiet li jixtru ċ-ċereali, il-
Kummissjoni tingħatalha s-setgħa tadotta 
atti ddelegati skont it-termini tal-Artikolu 
160 ħalli tiffissa ż-żidiet tal-prezz tal-
intervent pubbliku.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda hi intiża li ddaħħal 'strumenti rotob’ sabiex il-produtturi, dawk li jipproċessaw u n-
negozjanti agrikoli jiġu mħeġġa jikkonkludu l-kuntratti ta’ kultivazzjoni b’tul ta’ mill-anqas
sena. Dan jista’ jseħħ billi jkun hemm żieda fil-prezz tal-intervent pubbliku għall-beni koperti 
mill-kuntratti ta' kultivazzjoni. L-iskop primarju tal-politika agrikola komuni għandu jkun li 
tipprevieni t-tgħawwiġ fis-suq, biex b'hekk ikun limitat il-kamp ta' applikazzjoni tal-interventi 
vitali.

Emenda 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni, 
xgħir, qamħirrum u ross għadu fil-ħliefa. 

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni, 
qamħ durum, xgħir, qamħirrum, sorgu u 
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Barra minn hekk, filwaqt li titqies il-ħtieġa 
li jiġi żgurat li l-produzzjoni tkun orjentata 
lejn ċerti varjetajiet ta’ ross għadu fil-
ħliefa, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex tiffissa żidiet u 
riduzzjonijiet fil-prezz b’intervent 
pubbliku.

ross għadu fil-ħliefa. Barra minn hekk, 
filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
produzzjoni tkun orjentata lejn ċerti 
varjetajiet ta’ ross għadu fil-ħliefa, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tiffissa żidiet u riduzzjonijiet fil-prezz 
b’intervent pubbliku.

Or. es

Emenda 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni, 
xgħir, qamħirrum u ross għadu fil-ħliefa. 
Barra minn hekk, filwaqt li titqies il-ħtieġa 
li jiġi żgurat li l-produzzjoni tkun orjentata 
lejn ċerti varjetajiet ta’ ross għadu fil-
ħliefa, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex tiffissa żidiet u 
riduzzjonijiet fil-prezz b’intervent 
pubbliku.

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni, 
qamħ durum, xgħir, qamħirrum, sorgu u 
ross għadu fil-ħliefa. Barra minn hekk, 
filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
produzzjoni tkun orjentata lejn ċerti 
varjetajiet ta’ ross għadu fil-ħliefa, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tiffissa żidiet u riduzzjonijiet fil-prezz 
b’intervent pubbliku.

Or. es

Emenda 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni, 
xgħir, qamħirrum u ross għadu fil-ħliefa. 
Barra minn hekk, filwaqt li titqies il-ħtieġa 
li jiġi żgurat li l-produzzjoni tkun orjentata 
lejn ċerti varjetajiet ta’ ross għadu fil-
ħliefa, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex tiffissa żidiet u 
riduzzjonijiet fil-prezz b’intervent 
pubbliku.

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni u 
durum, xgħir, qamħirrum, sorgu u ross 
għadu fil-ħliefa. Barra minn hekk, filwaqt 
li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
produzzjoni tkun orjentata lejn ċerti 
varjetajiet ta’ ross għadu fil-ħliefa, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tiffissa żidiet u riduzzjonijiet fil-prezz 
b’intervent pubbliku.

Or. it

Emenda 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jevita kwalunkwe tfixkil tas-suq, (a) tisħiħ tal-istrumenti ta’ 
regolamentazzjoni tas-suq pubbliku,

Or. pt

Emenda 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli għall-użu fl-iskema 
għad-distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-

imħassar
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aktar fil-bżonn fl-Unjoni stipulatafir-
Regolament (UE) Nru […] jekk dik l-
iskema tipprovdi hekk. F'dak il-każ, il-
valur kontabbli tat-tali prodotti għandu 
jkun il-livell tal-prezz fiss b’intervent 
pubbliku rilevanti msemmi fl-
Artikolu 14(2).

Or. de

Emenda 731
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli għall-użu fl-iskema 
għad-distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-
aktar fil-bżonn fl-Unjoni stipulatafir-
Regolament (UE) Nru […] jekk dik l-
iskema tipprovdi hekk. F'dak il-każ, il-
valur kontabbli tat-tali prodotti għandu 
jkun il-livell tal-prezz fiss b’intervent 
pubbliku rilevanti msemmi fl-
Artikolu 14(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nixtiequ nħassru d-dispożizzjoni li l-istokkijiet ta' intervent jingħataw lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan ma jseħħx minħabba nuqqas ta' responsabbiltà soċjali, iżda sabiex ikun żgurat li 
l-PAK tkun dwar l-agrikoltura u mhux dwar il-politika soċjali.

Emenda 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli għall-użu fl-iskema 
għad-distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-
aktar fil-bżonn fl-Unjoni stipulatafir-
Regolament (UE) Nru […] jekk dik l-
iskema tipprovdi hekk. F'dak il-każ, il-
valur kontabbli tat-tali prodotti għandu 
jkun il-livell tal-prezz fiss b’intervent 
pubbliku rilevanti msemmi fl-
Artikolu 14(2).

imħassar

Or. en

Emenda 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli għall-użu fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn fl-Unjoni stipulatafir-Regolament
(UE) Nru […] jekk dik l-iskema tipprovdi 
hekk. F'dak il-każ, il-valur kontabbli tat-
tali prodotti għandu jkun il-livell tal-prezz 
fiss b’intervent pubbliku rilevanti msemmi 
fl-Artikolu 14(2).

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli għall-użu fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn fl-Unjoni stipulata fir-
Regolament (UE) Nru […].F'dak il-każ, il-
valur kontabbli tat-tali prodotti għandu 
jkun il-livell tal-prezz fiss b’intervent 
pubbliku rilevanti msemmi fl-
Artikolu 14(2).

Or. en

Emenda 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli għall-użu fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn fl-Unjoni stipulatafir-Regolament 
(UE) Nru […] jekk dik l-iskema tipprovdi 
hekk. F'dak il-każ, il-valur kontabbli tat-tali 
prodotti għandu jkun il-livell tal-prezz fiss 
b’intervent pubbliku rilevanti msemmi fl-
Artikolu 14(2).

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli, l-ewwel u qabel kollox, 
għall-użu fl-iskema għad-distribuzzjoni ta’ 
ikel lill-persuni l-aktar fil-bżonn fl-Unjoni 
stipulatafir-Regolament (UE) Nru […] jekk 
dik l-iskema tipprovdi hekk. F'dak il-każ, 
il-valur kontabbli tat-tali prodotti għandu 
jkun il-livell tal-prezz fiss b’intervent 
pubbliku rilevanti msemmi fl-
Artikolu 14(2).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Irrispettivament mill-bażi legali ta' din l-iskema, id-disponiment ta' prodotti ta' intervent 
pubbliku għandu jibda billi dawn ikunu disponibbli għal dawk l-aktar fil-bżonn.  

Emenda 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli għall-użu fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn fl-Unjoni stipulatafir-Regolament 
(UE) Nru […] jekk dik l-iskema tipprovdi 
hekk. F'dak il-każ, il-valur kontabbli tat-tali 
prodotti għandu jkun il-livell tal-prezz fiss 
b’intervent pubbliku rilevanti msemmi fl-
Artikolu 14(2).

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli, l-ewwel u qabel kollox, 
għall-użu fl-iskema għad-distribuzzjoni ta’ 
ikel lill-persuni l-aktar fil-bżonn fl-Unjoni 
stipulatafir-Regolament (UE) Nru […] jekk 
dik l-iskema tipprovdi hekk. F'dak il-każ, 
il-valur kontabbli tat-tali prodotti għandu 
jkun il-livell tal-prezz fiss b’intervent 
pubbliku rilevanti msemmi fl-
Artikolu 14(2).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza għandha tinżamm fir-Regolament dwar OKS unika. Għandu jkun ċar li tali 
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użu għandu jkun ta' prijorità għall-prodotti ta' intervent pubbliku, billi wera li kien metodu ta' 
disponiment ta' suċċess kbir matul il-25 sena tal-eżistenza tiegħu, u li kellu rwol essenzjali 
biex jiġi evitat it-tfixkil fis-suq li jirriżulta mit-tpoġġija fis-suq ta' ammonti kbar ħafna ta' 
prodotti ta' intervent pubbliku.    

Emenda 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Għajnuna obbligatorja

1. Għandha tingħata għajnuna għall-
ħażna privata ta' butir magħmul minn 
krema miksuba direttament jew 
esklussivament mill-ħalib tal-baqar.
2. Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti relatati 
ma' din is-subsezzjoni, kif ukoll l-ammont 
ta' għajnuna obbligatorja għall-ħażna 
privata tal-butir, għandhom jiġu adottati 
mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 160 u permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni skont il-
proċedura ta' eżami stipulata fl-
Artikolu 162(2).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Billi l-kwoti qed jiġu fit-tmiem, jeħtieġ li jkun hemm 'tranżizzjoni ratba' u għaldaqstant l-
għajnuna obbligatorja għandha tinżamm mill-inqas għal sentejn oħra. Wara dak iż-żmien, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skont is-sitwazzjoni tas-suq, jekk dik l-għajuna għandhiex 
tkun fakultattiva jew le. 

Emenda 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Għajnuna obbligatorja

1. Għandha tingħata għajnuna għall-
ħażna privata ta' butir magħmul minn 
krema miksuba direttament jew 
esklussivament mill-ħalib tal-baqar.
2. Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti relatati 
ma' din is-subsezzjoni għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 160 u permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni skont il-
proċedura ta' eżami stipulata fl-Artikolu 
162(2).
3. Il-miżuri dwar l-iffissar tal-għajnuna 
tal-Unjoni għall-ħażna privata ta' butir 
għandhom jiġu adottati mill-Kunsill skont 
l-Artikolu 43(3) tat-Trattat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Billi l-kwoti qed jiġu fit-tmiem, jeħtieġ li nkunu prudenti u niżguraw 'tranżizzjoni ratba'. 
Għaldaqstant jeħtieġ li l-għajnuna obbligatorja tinżamm tal-anqas għal sentejn oħra. Wara 
dak iż-żmien, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skont is-sitwazzjoni tas-suq, jekk dik l-
għajuna għandhiex tkun fakultattiva jew le. 


